Komise městské části Nedvězí

Zápis ze schůze 31. října 2016, v 18 hodin
I. Zahájení
Schůzi KMČ zahájila předsedkyně KMČ paní Milena Černohouzová.
II. Prezence
Přítomni byli: předsedkyně Milena Černohouzová
Baláš Josef
Černohouz Luboš
Karabcová Vlasta
MUDr. Kikalová Kateřina Ph.D.
Ing. Tomčan Viliam
Vyroubalová Hana
Omluveni:
Hosté:
Městská policie
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.
IV. Otevřené body
 Na základě nabídky Městské policie na umístění bezpečnostní kamery v naší obci,
KMČ odsouhlasila umístění této kamery na křižovatce ul. Jilemnického, ul. Peckova a
ul. Štúrova.
 Městská policie sdělila, že vzniklé nelegální skládky v obci jsou již odstraněny.
 KMČ v minulém zápise žádala MMO o rozhodnutí, kdo a v jakém termínu úsek
panelové polní cesty parc. č. 384 k.ú. Nedvězí zbaví náletových dřevin. Odbor
životního prostředí MMO rozhodl, že nebude ořez dřevin realizovat.
 KMČ informuje, že termín dokončení opravy střešní krytiny místní kapličky je posunut
na 15. 11. 2016.
 KMČ sděluje, že na základě žádosti o úpravu náletových dřevin v předzahrádce
budovy Jilemnického č. 29 se odbor životního prostředí MMO rozhodl tyto dřeviny
upravit v jarním období roku 2017.
 Dne 13. 10. 2016 proběhla v naší obci akce „Senioři za obec krásnější“ kdy naši senioři
odpracovali 72 hodin a realizovali úklid u potoka Romzy. KMČ děkuje Klubu seniorů
za odvedenou práci.
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V. Nové záležitosti
 Pan Tomáš Kopecký oznámil své rozhodnutí o ukončení členství v KMČ, viz. příloha.
 KMČ připomíná, že v sobotu 5. 11. 2016 proběhne v naší obci „Sběrová sobota“.
 KMČ informuje, že dne 22. 11. 2016 proběhne v naší obci rozvoz nádob na tříděný
odpad přihlášeným zájemcům. Občané, kteří nebudou v tento ten doma, si nádoby
na tříděný odpad převezmou sami u Technických služeb města Olomouce.
 KMČ informuje, že v pátek 25. 11. 2016 proběhne akce „Rozsvícení vánočního
stromku“ a to v 17 hodin na dětském hřišti. Občany srdečně zve KMČ Nedvězí.
 Paní Kikalová projedná možnost úpravy místního Biokoridoru ve spolupráci
s Mysliveckým sdružením Blata Bystročice-Žerůvky.
 KMČ žádá Povodí Moravy o vyčištění toku potoku Romzy v biokoridoru, tak aby měl
potok možnost volného průtoku.
 Na základě jednání s odborem investic MMO je termín realizace „Sportovního hřiště
pro starší děti“ posunut na konec roku 2016.
 Pan Černohouz informoval komisi o možnosti realizace projektu " Náměstí- Nedvězí".
Jde o úpravu okolí kaple s realizací autobusových zastávek, chodníků, přechodu pro
chodce, zeleně atd. KMČ pověřuje pana Černohouze k dalšímu jednání s magistrátem
města Olomouce. Informaci podá pan Černohouz na schůzi KMČ dne 28. 11. 2016.

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 28. 11. 2016 v 18 hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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