Komise městské části Nedvězí

Zápis ze schůze 30. listopadu 2015, v 18 hodin
I. Zahájení
Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová.
II. Prezence
Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová
Černohouz Luboš
Karabcová Vlasta
MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.
Kopecký Tomáš
Ing. Tomčan Viliam
Voráč Jan
Vyroubalová Hana
Omluveni: Balaš Josef
JUDr. Martin Major, MBA, 1. náměstek primátora – omlouvá se, ze zdravotních důvodů
Hosté:
Miroslav Dostál – Městská policie
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.
IV. Otevřené body
 Oprava havarijního stavu kaple.
 Oprava památného kříže u pomníku padlých.
 Oprava chodníků na ul. Jilemnického, v horní části ulice směrem ke hřbitovu.
 Dne 24.10.2015 úspěšně proběhla v naší obci „sběrová sobota“.
 První etapa ořezu stromů na hřbitově již byla provedena a druhá etapa ořezu je
v plánu v prvním čtvrtletí roku 2016.
 KMČ informuje, že černá skládka pneumatik na ul. Prašná již byla odstraněna.
 KMČ dále informuje, že slavností rozsvícení vánočního stromu proběhne v sobotu
12.12.2015 v 17 hodin.
 Oprava hřbitovní zdi již byla dokončena.
 Paní Vyroubalová požádala paní Steigrovou o posouzení nutnosti ořezu jehličnatých
stromů na ul. Neklanova.
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V. Nové záležitosti
 Ing. Tomčan dne 15.12.2015 bude jednat na veřejné schůzi o dopravním průzkumu a
vytíženosti MHD v naší obci.
 Předsedkyně KMČ bude dne 8.12.2015 jednat na schůzi RMO o plánu investic pro rok
2016.
 Na KMČ se obrátila paní Šmardová s žádostí o zajištění původního průjezdu místním
„Háječkem“, aby nedocházelo k průjezdu přes její soukromý pozemek.
 Pan Voráč informoval o aktuální situaci a o možnosti čerpání dotací z EU na projekt
„Rybníček“.
 Pan Voráč dále hovořil o jednání s odborem investic o možnosti vybudování dětského
hřiště s herními prvky pro starší děti.
 Pan Voráč informoval, že příčný práh na ul. Prašná může být umístěn, za podmínky
souhlasu majitelů okolních pozemků.
 Pan Černohouz byl pověřen organizací slavnostního „Rozsvícení vánočního stromku“,
které se uskuteční dne 12.12.2015 v 17 hodin.
 KMČ ve veřejné diskuzi hovořila o akcích, které byly v letošním roce úspěšně
ukončeny a také o akcích plánovaných.
 Občané naší obce znovu otevřeli diskuzi o výsledku ankety:
 cyklostezka z obce do Slavonína
 chodník na hřbitov
 podařilo se posílení MHD (přidané tři spoje linky č. 24)
 přechod pro chodce „U zatáčky“ a další přechody
 dokončení ulice Rybniční
 rekonstrukce asfaltu na ul. Kubišova a ul. Prašná
 nízkopodlažní autobusy do obce jezdí
 požadavek na snížení hydrauliky na zastávce pro matky s kočárky a pro
seniory
 pravidelný vývoz kontejnerů v obci a vybudování zídky v jejich okolí
 dotaz na plán investic do naší obce v příštích obdobích
 občané požadují rozhlasové hlášení – odpoledne v pracovní dny i o víkendu
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 14.12.2015 v 18hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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