Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze 22. června 2015, v 18 hodin
I. Zahájení
Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová.
II. Prezence
Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová
Černohouz Luboš
Karabcová Vlasta
MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.
Kopecký Tomáš
Ing. Tomčan Viliam
Voráč Jan
Vyroubalová Hana
Omluveni:
Balaš Josef
Hosté:
JUDr. Martin Major, MBA
RNDr. Ladislav Šnevajs

1. náměstek primátora
náměstek primátora (KDU-ČSL)

III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.
IV. Otevřené body
 Schůze byla zahájena za přítomnosti asi 50 občanů městské části Nedvězí. KMČ
přivítala nového člena pana Luboše Černohouze, dále byli přivítáni hosté: pan Major
a pan Šnevajs.
 KMČ hodnotila slavnosti tj. Noc čarodějnic, Kácení Máje a Nedvězské slavnosti. Pan
Tomčan byl požádán o předložení vyúčtování těchto akcí.
 Pan Kopecký byl pověřen kontrolou technického stavu silnic v obci Nedvězí.
 Předsedkyně KMČ informovala o vrácení opraveného památného kříže u Památníku
padlých z 1. světové války, který byl po rekonstrukci vrácen na původní místo.
 Paní Vyroubalová informovala o probíhajícím jednání s odborem životního prostředí
MMO o úklidu spadlých větví v ulici Neklanova.
 Pan Černohouz informoval o ořezu stromů na hřbitově, který bude uskutečněn
v období vegetačního klidu tj. 10/2015-03/2016. Záležitost byla projednána
s ředitelem hřbitovů.
 KMČ informovala o vydláždění prostoru za budovou Jilemnického 29 (budova bývalé
školy). Vydláždění bylo projednáno s panem Šnevajsem. Nyní probíhá výběrové řízení
a akce bude realizována do srpna letošního roku.
 Oprava kaple: v současné době probíhá jednání o rozsahu oprav (okapy, omítka,
krovy a střešní krytina). Po vyjádření odborných útvarů MMO bude oprava kaple
realizována roku 2015.
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 Paní Kikalová informovala, že měření rychlosti v obci proběhne v červenci 2015.
V. Nové záležitosti
 V rámci veřejné schůze byla vyhodnocena anketa ke stanovení priorit investičních
akcí v tomto volebním období. Náměstkům byl předložen výsledek této ankety.
V rámci diskuze bylo přislíbeno projednat možnost zařazení vytipovaných investičních
akcí pro realizaci v roce 2016, 2017, 2018. Výsledek jednání na RMO přislíbil pan
Major a pan Šnevajs oznámit občanům v průběhu měsíce 11/2015-12/2015. Tímto
jsou zváni na listopadovou schůzi, která se bude konat dle časových možností pana
Majora a pana Šnevajse.
VI. Projednání hostů
 Pan Major a pan Šnevajs hovořili o projednání těchto akcí:
 Oprava kapličky
 Cyklostezka do Slavonína
 Částečná úprava povrchu na ul. Rybniční
 Položení umělého trávníku a oprava dětského hřiště
 Posílení městské hromadné dopravy, včetně zařazení nízkopodlažního
autobusu
 Rekultivace rybníčku a okolního prostoru
VII. Připomínky občanů
 Úprava zatáčky na ulici Jilemnického a Neklanova
 Vybudování přechodů pro chodce v naší obci
 Umístění zpomalovacích semaforů
 Špatná kvalita silnice do Bystročic, kde se propadají krajnice
 Špatná údržba a sekání trávy na pozemcích města
VIII. Další body
 KMČ informovala občany o nabídce pozice správce budovy
 Předsedkyně KMČ upozornila na potřebu rekonstrukce památníku padlých
v 1. Světové válce a dále informovala, že další 2 kříže vyžadují také opravu.
IX. Úkoly
Dle programu schůze.
X. Program příští schůze
Kontrola zápisu, podle potřeby.
XI. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzi ve 20 hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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