Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
26. 1. 2015
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. dne 26. 1. 2015 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:
Za KMČ: Ing. Tomčan, Kopecký, Vyroubalová, Mgr. Černohouzová P., Voráč, Baláš, MUDr. Kráčmar
Nepřítomen: MUDr. Prokeš
Omluveny: Černohouzová M., Karabcová
Hosté: MP – p. Děreš

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

IV. Otevřené body
a) pí Vyroubalová žádá MP o kontrolu přechodu dětí přes přechod při docházce do ZŠ ve Slavoníně
b) v souvislosti s výše uvedeným předseda KMČ upozornil na přijaté stížnosti na chování řidičů linky
č. 728. Dochází k tomu, že řidiči autobusů neotevřou dveře při příjezdu na zastávku (spoj 14:30
ve Slavoníně, dochází k tomu také na zastávce Smetanovy sady) S ohledem na tragickou frekvenci
autobusů směřujících do naší místní části pak chodí děti pěšky 3 kilometry pěšky. Upozorňujeme
na hrozící nebezpečí chodců na nepřehledné a frekventované komunikaci bez chodníku.
c) občané obce požádali KMČ o zjištění stavu vybavení Restaurace na Hřišti, která je nyní uzavřena
d) KMČ na základě dotazu občanů řešila také otázku využívání prostor Restauraci na Hřišti např. jako
tělocvičny

V. Nové záležitosti
a) sběrová sobota proběhne v Nedvězí dne 24. 10. 2015. Na vývěsce budou zveřejněny termíny vývozů
v okolních městských částech. Tyto termíny lze taktéž využívat.
b) členové KMČ zmínila jubilanty, kteří v tomto roce slaví významné životní výročí
c) členové KMČ opakovaně diskutovali problém s MHD a infrastrukturou v Nedvězí
d) Nedvězské slavnosti se budou v obci konat dne 13. 6. 2015
e) p. Kopecký informoval členy KMČ, že zajišťuje osvětlení místní kapličky. V současné době se čeká
na zpracování návrhu a cenové ohodnocení (zemní svítidla, 3 světla kolem kapličky)
f) komise vyjádřila podporu návrhu družstva COOP – nájemce budovy prodejny v Nedvězí – nájemce
navrhuje na vlastní náklady vybudovat plynovou přípojku a plynové vytápění v budově obchodu.
Náklady spojené s investicí navrhuje nájemce započíst proti nájemnému.

g) příštího jednání KMČ se zúčastní také starosta obce Hněvotín
h) KMČ vyzvala občany, aby v případě jakékoliv připomínky či nápadů kontaktovali KMČ na
www.facebook.com na stránce Olomouc - Nedvězí. Dále občané mohou každé poslední pondělí v měsíci
navštívit pravidelnou schůzi KMČ

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 23. 2. 2015.
Zápis vytvořila: Mgr. Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

