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                              Zápis ze schůze dne 4.2.2019 v 18:00 hodin  
 

I. Zahájení  

Schůzi KMČ zahájil předseda KMČ Luboš Černohouz.  

 

II. Prezence  

Přítomni byli: předseda -   Luboš Černohouz 

                        členové   -   Alena Ovečková, Jan Voráč, Mgr. Miroslav Gajdůšek, 

                   Milena Černohouzová, Mgr. Jan Nykl, Ing. Viliam Tomčan, 

                   Ivana Fišerová, Mgr. Lenka Vepřeková, Ing. Alois Tvrdý 

omluven – Josef Baláš  

hosté          - městská policie – strážníci Nevrla, Hogh 

-  pan Olehla firma Stelooil                    

                                                                                                                                              

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

-členové KMČ schválili zápis z minulé schůze. Hlasováno: pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

IV. Otevřené body   

-vstupní dveře do budovy Jilemnického 29 byly seřízeny v 1/2019 

 

-na minulém jednání KMČ L. Černohouz informoval členy KMČ o problému zajistit kapacitu na 

projektování dopravních staveb (chodníků, přechodů, komunikací). Vyzval členy KMČ o pomoc při 

získání takového kontaktu. Nikdo z členů KMČ nemá kontakt na projektanta dopravních projektů. 

                                                                                                                                       

-KMČ Nedvězí žádá o vyjádření k bodu zápisu z 1/2019, a to k požadavku svolání jednání 

k plynofikaci COOP.  

 

-L.Černohouz informoval o jednání o umístění lavičky na zastávce MHD směr technologický park. 

Lavička bude umístěna do června 2019. Dodání lavičky 3 měsíce od objednávky. 

 

-KMČ opětovně žádá o záruční opravu sportoviště pro starší děti (vytrhané obruby cvičebních prvků).                                                                       

 

-L. Černohouz předložil plán oprav a investic pro volební období 2018-22, a to včetně připomínek 

občanů. Plán investic a oprav byl schválen viz. příloha č.1.Hlasováno: pro10, proti 0, zdržel se 0.  

 

-Mgr. Vepřeková a Mgr. Gajdůšek  předložili  návrh kulturních akcí pro rok 2019. Plán kulturních 

akcí byl schválen viz. příloha č.2.  Hlasováno: pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

-L. Černohouz předložil plán oprav místních komunikací a chodníků pro rok 2019. Plán oprav byl 

schválen viz. příloha č. 3. Hlasováno: pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

-V 19 hod. opustil jednání KMČ z pracovních důvodů Mgr. Nykl. 
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-L. Černohouz předložil návrh odpovědnosti činnosti jednotlivých členů KMČ. Pan Voráč nesouhlasil 

s přidělenými kompetencemi a tyto nepřijal. Diskusi nebyl přítomen pan Baláš a Mgr. Nykl,  Návrh 

bude projednán na příštím jednání KMČ. 

 

-KMČ žádá odbor majetkoprávní o prohlídku a opravu střechy kaple. Jsou spadeny břidlicové tašky. 

Uvedeno v zápise 1/2019. 

 

-KMČ Nedvězí a restaurace Na hřišti uspořádají dne 9. 2. 2019 „ Dětský maškarní bál“. Koordinací 

pověřena Mgr. Vepřeková. 

 

. 

 

V. Nové úkoly 

 

- L. Černohouz seznámil členy KMČ s návštěvou klubu seniorů. Seznámil členy klubu seniorů s prací 

KMČ a společně se dohodli, že v 5/2019 uspořádají „Taneční odpoledne pro seniory“. Koordinací 

pověřena M.Černohouzová. 

 

-L.Černohouz seznámil členy KMČ s možností uspořádat společné setkání seniorů, kteří oslaví v roce 

2019 životní jubileum. Tuto možnost projedná s oslavenci M. Černohouzová. 

 

-KMČ byla seznámena s možností vytvoření parkovacích míst a to formou zjednosměrnění vybraných 

ulic. KMČ prověří tuto potřebu v rámci městské části Nedvězí. 

 

-KMČ byla požádána o stanovisko a připomínkování návrhu změny autobus. Linky 180400. Na 

základě informací Ing Tomčana komise posoudila předložený návrh na změnu dopravní obslužnosti 

městské části Nedvězí o víkendech. KMČ Nedvězí s tímto návrhem nesouhlasí, s ohledem na 

skutečnost, že současný stav je nedostačující. V této věci žádáme o jednání.    

 

-KMČ žádá odstranění nánosů hlíny na cestě na p. č. 384 a vyčištění propustku na p. č. 384 a 336/1. 

 

-L.Černohouz zaslal na tech. služby stížnost na neschopnost  a způsob zimní údržby. Pan Zívala předal 

kontakt na společnost, která zimní údržbu realizuje.  Ing. Knapp tel. 776626487.Dále máme jednat 

s touto firmou. KMČ pozvala na dnešní jednání zástupce tech. služeb. Nikdo se nedostavil. KMČ 

Nedvězí žádá o svolání jednání o zimní údržbě za přítomnosti MMOl. 

 

-KMČ Nedvězí byla požádána o informaci, zda je v katastru Nedvězí prostor, lokalita, kterou občané 

považují z důvodu neudržování nebo zdržování se problémových osob za problémovou. Termín 23.1. 

2018. Předseda KMČ požádal o řešení prostoru kolem potoka Romzy. Prostor je nebezpečný a to 

především z důvodů polomů a popadaných větví. Bylo oznámeno na MMOl. Bc. Horňákové. 

 

-L.Černohouz informoval členy KMČ o dalším vývoji projektu „Chodník ke hřbitovu“. 

 

-KMČ Nedvězí neodsouhlasila nákup a umístění informačních vitrin a to z důvodu ceny.  
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-L.Černohouz informoval členy KMČ o setkání s primátorem Mgr. Žbánkem a s náměstkem Mgr. 

Hekelou. Jednalo se především o finančních  prostředcích pro městské části a o způsobu jejich využití. 

 

-KMČ Nedvězí žádá zařazení opravy místní komunikace ulice Prašná do položky 2.7 mil Kč. V 

minulém volebním období KMČ Nedvězí žádala o opravu vozovek místních komunikací. Žádosti 

nebylo vyhověno. Byly vybrány projekty 11 městských částí, u některých opakovaně. Žádáme proto o 

zařazení opravy do plánu oprav z této položky. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

-Estetizace- KMČ obdržela informaci o možnosti zařazení neinvestičních akcí do plánu realizace pro 

rok 2019. Jedná se o novou finanční položku ve výši 300 tisíc Kč. KMČ předloží návrh do 10.3.2019.    

 

-KMČ Nedvězí žádá o zřízení internetového připojení v místnosti KMČ, Jilemnického 29. Po 

konzultaci, je možné připojení pomocí Wifi routeru. KMČ má 11 členů, veškeré informace se množí 

do papírové podoby, práce je pomalá. Děkuji a věříme v kladné a rychlé řešení. O připojení usilujeme 

již několik roků.  

 

-KMČ pověřila L. Černohouze jednáním se Sportovním fotbalovým klubem Nedvězí a MMOl o 

možnosti pořádání kulturních akcí na pozemku p. č.146. 

 

-Mgr. Lenka Vepřeková zpracovala a podala žádost o dotaci na kulturní akce pro 2019. 

 

-L.Černohouz předložil komisi návrh na nominaci paní Soni Rokytové na „ Osobnost volnočasových 

aktivit pro děti a mládež roku 2019“. KMČ Nedvězí pověřila p. Voráče zpracováním nominace. 

 

-KMČ Nedvězí odsouhlasila veřejnou schůzi KMČ a pověřila L. Černohouze přípravou schůze. 

 

VI. Ukončení  

Předseda ukončil schůzi ve 21:00 hodin.  

Příští schůze se bude konat dne 4. 3. 2019 v 18:00 hod.  

 

Zápis vytvořil:  Alena Ovečková     Zápis schválil:     Luboš Černohouz 

                                                                                                                                        předseda KMČ 

      


