Komise městské části Nedvězí

Zápis ze schůze 25. ledna 2016, v 18 hodin
I. Zahájení
Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová.
II. Prezence
Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová
Balaš Josef
Černohouz Luboš
Karabcová Vlasta
MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.
Kopecký Tomáš
Ing. Tomčan Viliam
Voráč Jan
Vyroubalová Hana
Omluveni: 0
JUDr. Martin Major, MBA, 1. náměstek primátora – omlouvá se z důvodu pracovní porady
Hosté:
Městská policie
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.
IV. Otevřené body
 KMČ děkuje městské policii za dohled u přechodu pro chodce v okolí Základní školy
ve Slavoníně. Dále KMČ děkuje městské polici že upozornila občana, který měl uklidit
zeminu v uličce „u Šmardů“. Ulička je nyní uklizena.
 Dne 19.1.2016 proběhl svoz bio odpadu v naší obci.
 Paní Vyroubalová informovala, že v ulici Neklanova se uskutečnil ořez suchých větví a
kácení vybraných suchých stromů. V průběhu zimního období ještě bude skácen
jeden uschlý jehličnatý strom.
 KMČ odsouhlasila provedenou opravu dláždění v areálu dětského hřiště a to na
par.č. 38 a 80. Oprava (nové podloží, nová zámková dlažba) v rozsahu 17m2 byla
provedena. Cena provedeného díla činí 15.000Kč.
 Paní Kikalová sdělila, že v areálu autovrakoviště jsou staré odpadové jímky, majitel
vrakoviště pronajal areál panu Chvojkovi. Areál oplocený je, ale současný plot není
příliš stabilní.
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V. Nové záležitosti
 Paní Černohouzová informovala, že na rekonstrukci krovů a střešní krytiny Kaple sv.
trojce MMO vypíše veřejné výběrové řízení. Realizace rekonstrukce je plánována
v průběhu letošního roku.
 KMČ tímto žádá RMO o obnovení polních cest poz. č. 370, 373, 384, vedoucí za
hřbitovem a vedoucí za „platem“ k biocentru. Pan Voráč informoval, že tyto polní
cesty jsou RMO pronajala a nyní jsou využity jako orná půda. Pan Voráč o obnově
polních cest bude ještě jednat.
 KMČ projednala plán investic pro rok 2016: kulturní akce v roce 2016, opravy
chodníků, laviček v obci a další.
 Klub důchodců žádá KMČ o projednání zhotovení bezbariérového přístupu do klubu
důchodců a také do volební místnosti.
 Pan Voráč informoval o plánovaném rozšíření dětského hřiště, které by mělo být
realizováno v roce 2016.
 KMČ se dohodla, že vyvěšení státní vlajky na budovu ve dnech státních svátků bude
zajišťovat pan Černohouz.

VI. Úkoly
Dle programu schůze.
VII. Program příští schůze
Kontrola zápisu, podle potřeby.
VIII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzi ve 20 hod. Příští schůze se bude konat dne 29.2.2016 v 18hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová

2

