Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
26. 03. 2012
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. Dne 26. 03. 2012 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:
Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., Janek, Karabcová, MUDr. Kráčmar, Kopecký,
MUDr. Prokeš, Černohouzová P., Voráč, Baláš
Host:
Městská policie – p. Přidal, p. Skácel

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

IV. Otevřené body
a) MP – KMČ žádá městskou policii o umístění třetího radaru do obce
- KMČ žádá městskou policii o ukázku její činnosti na Nedvězských slavnostech,
které se budou konat8 a 9. června
- KMČ žádá o kontrolu odpadu v okolí rybníka
b) KMČ přišel dopis ze správy nemovitostí o tom, že proběhne výměna oken v 1. patře
budovy v majetku MmOl na ulici Jilemnického. 29. 3. od 10 do 12 hod. proběhne
zaměření oken firmami, které dále se zúčastní výběrového řízení
c) KMČ projednala snížení počtu retardérů v Neklanově ulici na jeden v místě před
budovou školky. Na ulici bude znovu provedena průzkumová akce
d) Předseda oznámil, že oprava chodníku v obci se přesouvá z března na duben

V. Nové záležitosti
e) Nedvězské slavnosti proběhnou v letošním roce 8. a 9. června
f) KMČ žádá o ořez druhé lípy u kapličky
g) KMČ odsouhlasila žádost p. Struhára o zmenšení plochy parkoviště u bytovky
h) Oprava dětského hřiště čeká se na schválení. Tuto záležitost má na starosti p. Voráč
i) P. Černohouzová upozornila na potřebu vyčistění rigólů správou silnic
j) KMČ rozhodla, že květnová schůze bude posunuta o týden dříve

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 30. 4. 2012.

Zápis vytvořila: Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

