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Zápis ze schůze 12. prosince 2016, 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. 

Ing. Tomčan Viliam  

Vyroubalová Hana  

 

Omluveni:  

Baláš Josef  

 

Hosté:   

Městská policie    

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

IV. Otevřené body  

 KMČ informovala zástupce městské policie o termínech schůzí v roce 2017.     

 KMČ informovala o termínech svozu nádob na papír a plast v roce 2017. Termíny jsou 

uveřejněny na internetu a vyvěšeny na úřední desce v obci u obchodu.  

 KMČ vyhodnotila akci „Mikulášská nadílka“ v hospodě na hřišti.  

 KMČ projednala s MMOl možnost vyčištění vodní vpusti „U býlích kamenů“ u 

křižovatky ulic Jilemnického a Kubisova. Vyčištění již bylo provedeno.    

 Předsedkyně KMČ jednala se zástupci Správy bytového fondu o opravě dveří budovy 

ul. Jilemnického č. 29. Bude probíhat místní šetření.  
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V. Nové záležitosti   

 KMČ informuje občany, že dne 23. 12. 2016 se bude konat v obci „Živý Betlém“. 

Srdečně zve KMČ Nedvězí.   

 KMČ informuje, že dne 6. 1. 2016 proběhne v naší obci „Tříkrálová sbírka“.    

 KMČ připomíná, že se v sobotu 7. 1. 2017 bude konat v sále restaurace Na hřišti 

Sportovní ples. K tanci a poslechu hraje skupina SYRINX. Srdečně zve KMČ Nedvězí.   

 KMČ informuje o vyčištění koryta potoka Romzy, které nebylo doposud provedeno. 

Pan Tomčan nadále jedná s povodím Moravy. Paní Černohouzová jedná s MMOl o 

pročištění mostku. Místní šetření proběhne do konce roku 2016. 

 KMČ projednala předběžný plán oprav a drobných investic pro rok 2017.  

 KMČ žádá MMOl o vyvolání jednání s investorem výstavby rodinných domů na 

parcelách 375/10 - 375/18. K výstavbě je používána polní cesta od ulice Neklanova ke 

hřbitovu. Tato cesta je značně znečištěna a objevují se výtluky a díry.  

 KMČ projednala možnost přípravy ledové plochy na dětském hřišti.  

 KMČ jednala o možnosti jednotné výsadby okrasných stromků na ul. Jilemnického č. 

29 směrem k Bystročicím. Jednalo by se o jednotnou úpravu předzahrádek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9. 1. 2017 v 18hod.  

 

Zápis vytvořila:      Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová      předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 


