Komise městské části Nedvězí

Zápis ze schůze 27. července 2015, v 18 hodin
I. Zahájení
Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová.
II. Prezence
Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová
Balaš Josef
Černohouz Luboš
Karabcová Vlasta
MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.
Kopecký Tomáš
Ing. Tomčan Viliam
Vyroubalová Hana
Omluveni:
Voráč Jan
Hosté:
0
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.
IV. Otevřené body
 KMČ požádala pana Kopeckého o projednání technického stavu všech silnic v obci
Nedvězí, zvláště krajnice ke hřbitovu a posekání příkopu, krajnice k Bystročicím,
krajnice ul. Jilemnického, ul. Peckova – oprava silnice, ul. Rybniční.
 KMČ také požádala pana Kopeckého o projednání technického stavu polní cesty u
ulice Neklanova, průjezd nákladních aut ke stavbě dálnice a dopravní značení cesty.
 Pan Černohouz informoval o probíhající opravě hřbitovní zdi a ořezu stromů na
hřbitově s případnou náhradní výsadbou.
 Paní Černohouzová informovala o projednání opravy kapličky, památkový ústav nyní
projednává rekonstrukci kapličky.
 Pan Voráč bude na příští schůzi požádán o projednání výměny laviček na dětském
hřišti.
 Ing. Tomčan informoval o vyúčtování Nedvězských slavností a zbývajících kulturních
akcí.
 Pan Černohouz informoval o probíhajícím jednání o vytvoření přechodu pro chodce
v obci.
 Paní Vyroubalová informovala o úklidu spadlých větvích a posekání trávy na ul.
Neklanova.
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V. Nové záležitosti
 KMČ požádá majetkový odbor MOL o vyčištění a rekonstrukci památečních křížů a
také o ořez stromů u těchto křížů v naší obci.
 KMČ souhlasí s tím, aby autobus v 9:11h přijížděl i k nákupnímu centru Haná, za
předpokladu, že dojde k adekvátnímu posunu odjezdového času autobusu v 10:00h
na 10:15h z Tržnice do Nedvězí. KMČ také žádá o celkové posílení frekvence
autobusové dopravy do obce.
 KMČ projednávala návrh plánu investic v návaznosti na výsledky květnové ankety.
 KMČ žádá o projednání opravy studny na hřbitově.
 KMČ hovořila o výročí 50-ti let od založení fotbalového klubu v Nedvězí. Dne 1.8.2015
bude odehrán fotbalový zápas. KMČ schválila nákup připomínkových medailí pro
bývalé členy fotbalového klubu.
VI. Úkoly
Dle programu schůze.
VII. Program příští schůze
Kontrola zápisu, podle potřeby.
VIII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzi ve 20 hod. Příští schůze se bude konat dne 31.8.2015 v 18hod.

Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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