Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
23. 5. 2011
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. Dne 23. 5. 2011 v
Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

Za KMČ:

Ing. Tomčan, Černohouzová, Janek, Karabcová, MUDr. Prokeš, Baláš, Kopecký
Černohouzová P.

Nepřítomen:

MUDr. Kráčmar

III. Schválení zápisu z minulé schůze
Předseda komise přečetl zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen v přečteném znění.

IV. Otevřené body
a) V rámci ořezu a odstranění lípy u kapličky žádá KMČ o vysazení 5 ks stromů
v obci
b) Radary, které mají být v obci instalovány, budou umístěny na výjezdech z obce
u hřiště a na ul. Štůrova
c) Byla provedena výměna plastových oken na budově na ul. Jilemnického 29
v majetku MmOl
d) P. Černohouzová upozornila na rozjednané záležitosti, které je třeba dokončit.
Jedná se o:
- zavedení přechodů v obci se projednává, byl navržen projekt p. Voráčem,
který čeká na schválení Policií ČR
- oprava trhlin komunikace na ul. Jilemnického dosud neproběhla, je třeba
tuto záležitost urgovat u p. Všetičky z SSOK
- bude sledován kamerami odtok rybníka ( p. Brázdová)
- zatím nebylo provedeno přislíbené vyčištění Romzy ( p. Brázová, p. Čížek),
p. Pavelka z Povodí Moravy, s. p. oznámil, že nemají povinnost některé
části

vyčistit, je třeba tuto záležitost projednat
- je třeba zažádat o výměnu oken v 1. patře budovy na ul. Jilemnického 29
v majetku MmOl

- je třeba zažádat o opravu podlahy v místnosti, kde probíhají zasedání KMČ
č. 9 (budova na ul. Jilemnického 29 v majetku MmOl)
- je třeba dodělat kanalizaci kolem budovy na ul. Jilemnického 29 v majetku
MmOl – projekt byl vytvořen, následně pozastaven, je ho třeba obnovit
- u Mgr. Puhače si vyžádat studii o zakrytí zadního traktu budovy na ul.
Jilemnického 29 v majetku MmOl
e) na dětské hřiště u budovy na ul.Jilemnického 29 v majetku MmOl byl umístěn
nový odpadkový koš
f) Klub pro seniory zažádal o umístění žaluzií do nově vyměněných oken

V. Nové záležitosti
a) V obci proběhlo sčítání lidu, kterého se nezúčastnili všichni její obyvatelé, je
třeba těmto lidem připomenout, že je třeba dotazníky vyplnit a odevzdat
b) Na ul. Jilemnického proběhne oprava chodníků v rozsahu 300 tisíc Kč. Opravu
budou provádět Technické služby, p. Kopecký je pověřen kontaktováním
Technických služeb a zkonzultováním průběhu a kvality oprav. KMČ má
požadavek na položení zámkové dlažby
c) KMČ souhlasí s navýšením počtu svých členů o jednu osobu a souhlasí s přijetím
p. Jana Voráče do komise
d) Restaurace na hřišti bude pořádat akci uvítání léta pro děti (konec června,
začátek července) - KMČ se usnesla o formě přispění finanční částky na tuto akci
ve výši 4000 Kč na základě předložení rozpisu programu akce

VI. Úkoly
Dle programu schůze

VII.Program příští schůze
Projednání bodů z dnešního jednání

VIII. Ukončení
Předseda ukončil schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat 27. 6. 2011.

Bývalá předsedkyně p. Černohouzová předala novému předsedovi p. Ing. Tomčanovi zápisy
ze schůzí 2008-2009, 2010-2011, poštu pro roky 2009,2010, 2011 a razítko KMČ č. 9, MUDr.
Prokešovi byl předán klíč od stavidla rybníka.

Zápis vytvořila: Černohouzová Petra

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

