Komise městské části Nedvězí

Zápis ze schůze 25. dubna 2016, 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
Vyroubalová Hana
Omluveni:
Balaš Josef
Hosté:
Městská policie
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.
IV. Otevřené body
 Městská policie informovala, že doposud nedošlo k úklidu černé skládky stavebního
materiálu u polní cesty v blízkosti dálnice, směrem ke Hněvotínu. KMČ o skládce
informovala již v únoru 2016.
 Paní Kikalová sdělila, že pan Malík ze Správy bytového fondu, přislíbil zajištění
bezbariérové rampy pro vstup do klubu seniorů na ul. Jilemnického č. 29. Zatím tak
ale neučinil. Paní Kikalová s ním bude znovu jednat.
 Paní Černohouzová hovořila o provedeném úklidu rigolů pro odtok dešťové vody na
ul. Jilemnického a ul. Neklanova. KMČ je s provedenou kvalitou úklidových prací
spokojena.
 Pan Černohouz sdělil, že dne 25.4.2016 proběhla na MMO schůzka předsedů KMČ
s vedením MMO a zástupcem z TSMO.
 Pan Černohouz informoval o dokončené opravě chodníku na ul. Jilemnického u
autobusové zastávky.
 KMČ děkuje skupině TOM TUŘI za realizaci úklidu okolí u rybníčku a u potoku Romzy.
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V. Nové záležitosti
 Pan Kopecký bude jednat dne 11.5.2016 v 16h s Ing. Koníčkovou na MMO o možnosti
rozšíření dětského hřiště o herní prvky pro starší děti. Realizace se uskuteční
v průběhu letošního roku.
 Pan Kopecký jednal s panem Šulcem o opravě komunikace u ul. Neklanova, která
proběhne v roce 2016.
 KMČ žádá o výstavbu veřejného osvětlení na nově vzniklé ulici Kubišova.
 KMČ informuje, že dne 13.5.2016 ve 13h proběhne za přítomnosti pana Žáčka z MMO
místní šetření o obnově polní cesty, parc. č. 384 k.ú. Nedvězí.
 Paní Kikalová bude řešit chybějící kanalizační poklopy na ul. Štúrova a na ul. Prašná.
 Dne 18.6.2016 se uskuteční Nedvězské slavnosti v prostorách fotbalového hřiště a
restaurace Na Hřišti. KMČ souhlasí s pronájmem vnitřních i venkovních prostor.
 Dne 30.4.2016 proběhne v naší obci tradiční Stavění Májky a Pálení čarodějnic. KMČ
odsouhlasila pronájem vnitřních i venkovních prostor baru U Zbořila.
 Na všechny tyto akce budou vystaveny objednávky na pronájem prostor, ozvučení,
moderování a zajištění realizace akce v celkové výši 50.000,-Kč.

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 30.5.2016 v 18hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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Akce realizované v prvním roce působení KMČ Nedvězí č. 9
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala o práci komise městské části Nedvězí v období 4/2015-4/2016.
Komise byla ustanovena v dubnu 2015 v následujícím složení:
předsedkyně komise:

Milena Černohouzová

členové:

Karabcová Vlasta, Vyhlídalová Hana, Kopecký Tomáš, Ing. Tomčan Viliam,
Voráč Jan, Mudr. Kykalová Kateřina Ph.D., Baláš Josef, Černohouz Luboš

1. Investiční akce a opravy
- oprava laveček na dětském hřišti
- oprava chodníků na ulicích Štúrova a Jilemnického
- oprava zídky hřbitova
- oprava dvora na dětském hřišti (dláždění)
- provizorní oprava kaple
- oprava památečního kříže u pomníku padlých
- oprava zvonu na místní kapli
- ořezy stromů a keřů v obci
- ořezy stromů na hřbitově
- posílení autobusové dopravy o tři spoje
- projekt na rozšíření dětského hřiště

2. Kultura
- nedvězské slavnosti
- stavění máje, pálení čarodějnic
- kácení máje
- promítání filmů na dětském hřišti v letním období
- rozsvěcení vánočního stromu
- dětský den
- účast Turů na přípravě a provedení nedvězských slavností

Milena Černohouzová
předsedkyně KMČ č. 9

