Komise městské části Nedvězí

Zápis ze schůze 29. září 2015, v 18 hodin
I. Zahájení
Schůzi KMČ zahájila předsedkyně paní Milena Černohouzová.
II. Prezence
Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová
Balaš Josef
Černohouz Luboš
Karabcová Vlasta
Kopecký Tomáš
Ing. Tomčan Viliam
Vyroubalová Hana
Omluveni: MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.
Voráč Jan
Host:
Ing. Stanislav Losert, Odbor koncepce a rozvoje.
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.
IV. Otevřené body
 Ořez stromů v naší obci již proběhl: bříza na hřišti, uschlé stromy za Jednotou, v
okolí rybníčku, javor na křižovatce u ul. Neklanova, také na ulici Prašná proběhl
ořez tújí.
 KMČ informuje, že pro uložení varhan z místní kapličky nejsou v naší obci
vhodné prostory.
 Pan Kopecký informoval o opravě kanalizačního poklopu na ul. Jilemnického.
 Pan Balaš hovořil o aktuální situaci na ul. Rybniční.
 KMČ informovala o probíhající opravě chodníků na ul. Jilemnického.
V. Nové záležitosti
 Host: Ing. Stanislav Losert hovořil o aktuální situaci a plánu budování
cyklostezek v Olomouci a okolí. Konkrétně o Moravské cyklostezce a Jantarové
cyklostezce, které povedou v okolí obce Nedvězí. Dále pak informoval, že pro
rok 2016 cyklostezka z Nedvězí do Slavonína není plánována.
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Komise městské části Nedvězí
 KMČ doporučuje pronájem části městského pozemku č. 150/15 na ulici Štůrova.
 KMČ informuje, že sběrová sobota proběhne dne 24.10.2015.
 Předsedkyně KMČ informovala, že klub důchodců uskuteční úklid u Romzy, až
k biocentru.
 Ing. Tomčan předložil návrh posílení spojů autobusové dopravy v obci a KMČ
s tímto návrhem souhlasí. Jedná se o nový spoj linky č.24 z Nedvězí v 11:29 h,
12:59 h a 13:50 h směr Nová Ulice a zpět v 11:21 h, 12:51 h a 13:42 hodin.
 Předsedkyně KMČ, paní Černohouzová, informovala o průběhu rekonstrukce
hřbitovní zdi. Rekonstrukce se již dokončuje.
 Paní Vyroubalová vznesla požadavek k MMO na vyčištění odtokových žlabů pro
dešťovou vodu a sečení trávy v naší obci.
 KMČ se shodla na návrhu pozvání JUDr. Martina Majora, MBA 1. náměstka
primátora MMO, na příští schůzi. Termín schůze bude proto upřesněn dle
časového rozvrhu hosta JUDr. Martina Majora, MBA .
VI. Úkoly
Dle programu schůze.
VII. Program příští schůze
Kontrola zápisu, podle potřeb.
VIII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzi ve 20 hod. Příští schůze se bude konat dne 22.9.2015
v 18hod, nebude- li však upřesněno jinak.

Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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