
Komise městské části Nedvězí 
Zápis ze schůze 

20. 5. 2013 
I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. Dne 20. 5. 2013 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

    Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., Kopecký, Karabcová, Janek 

   Mgr. Černohouzová P., Voráč, MUDr. Kráčmar, Baláš 

    Omluven: MUDr. Prokeš 

  

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

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

 

IV. Otevřené body 

a) KMČ oznamuje, že v obci 1. 6. 2013 proběhne sběrová sobota. V souvislosti s tímto KMČ žádá 

Městkou policii o zajištění zákazu stání před obchodem v dostatečném předstihu (den předem) 

tak, aby zde bylo možné zajistit stání kontejnerů 

b) KMČ opětovně upozorňuje na havarijní stav zídky na hřbitově, KMČ žádá o odbornou 

a včasnou opravu, než bude potřeba vyšších investic na sjednání nápravy, je také třeba zajistit 

výměnu zámku u vstupních dveří hřbitova 

c) předseda KMČ upozornil na opravu chodníků, která v obci proběhla. V souvislosti s tímto je 

třeba zajistit úpravu některých nedostatků (např. nezapravený, popraskaný beton) 

d) paní Černohouzová oznámila, že s paní V. Brázdovou (Povodí Moravy) domluví dokončení 

čištění (posečení) okolí Romzy. Nyní je tráva posečena jen z poloviny 

e) předseda KMČ oznámil, že byl v obci opraven rozhlas 

f) z polní cesty za ulicí Jilemnického byl odstraněn vrak auta 

g) KMČ žádá o odstranění černé skládky za obchodem 

h) členové KMČ se usnesli, že vyúčtování za první pololetí 2013 bude občanům k dispozici 

k nahlédnutí při zasedání KMČ (bude vyvěšeno na nástěnce) 

i) KMČ oznamuje, že Nedvězské slavnosti proběhnou v obci dne 8. 6. 2013 

 

 



V. Nové záležitosti 

a) MUDr. Kráčmar upozornil na potřebu natřít plot kolem dětského hřiště a budovy v majetku               

    MmOl. na ul. Jilemnického 

b) p. Janek upozornil, že nefunguje radar instalovaný u fotbalového hřiště 

c) předseda KMČ oznámil, že na fotbalovém hřišti dojde k opravě studny 

d) KMČ děkuje panu Skalilovi za uspořádání stavění májky v obci.  

   Kácení májky proběhne 1. 6. 2013 

 

VI. Úkoly  

       Dle programu schůze 

VII.  Program příští schůze 

       Projednání bodů z dnešního jednání 

VIII. Ukon čení 

       Předseda ukončil schůzi v 19,00 hod. Příští schůze se bude konat 24. 6. 2013. 

 

 

 

Zápis vytvořila: Mgr. Petra Černohouzová   Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan 


