Komise městské části Nedvězí

Zápis ze schůze 28. listopadu 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.
Ing. Tomčan Viliam
Vyroubalová Hana
Omluveni:
Baláš Josef
Hosté:
Městská policie
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.
IV. Otevřené body
 Občané upozornili na špatné parkování vozidel v naší obci. Pokud bude mít KMČ
zdokumentovaný podnět, pak jej předá Městské policii k prošetření.
 KMČ sděluje, že ve 47. týdnu proběhlo jednání s Městskou policií a bylo přislíbeno
zařazení městské části Nedvězí do programu umístění měřícího radaru v naší obci.
 V sobotu 5. 11. 2016 se v naší obci uskutečnila sběrová sobota.
 KMČ informuje, že dne 15. 11. 2016 byla opravena místní kaple. V druhé etapě v roce
2017 KMČ žádá o opravu vstupních dveří, žaluzií zvoničky, poškozené fasády a její
nový nátěr.
 Dne 22. 11. 2016 byl proveden rozvoz nádob na tříděný odpad přihlášeným
zájemcům. Občané, kteří nebyli v tento ten doma, si nádoby na tříděný odpad
převezmou sami u Technických služeb města Olomouce.
 Dne 25. 11. 2016 proběhla v naší obci akce „Rozsvícení vánočního stromu“. KMČ
tímto děkuje slečně Anně Kikalové, slečně Ludmile Galečkové, paní Zuzaně Blahové,
dále sponzorům Spáčilovi, Balášovi, Korolovi a také maminkám, které připravili
andílky.
 KMČ informuje, že na ulici Neklanova byl opraven žlab pro odtok povrchové vody.
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V. Nové záležitosti
 KMČ sděluje, že se v sobotu 3. 12. 2016 pořádá v sále restaurace Na hřišti Mikulášská
nadílka od 15 hodin. Od 21 hodin Mikuláš pro dospělé. Srdečně zve KMČ Nedvězí.
 KMČ informuje občany, že dne 23. 12. 2016 se bude konat v obci „Živý Betlém“.
Srdečně zve KMČ Nedvězí.
 KMČ informuje, že se v sobotu 7. 1. 2017 koná v sále restaurace Na hřišti Sportovní
ples. K tanci a poslechu hraje skupina SYRINX. Srdečně zve KMČ Nedvězí.
 KMČ informuje o harmonogramu schůzí pro rok 2017: 9.1.2017, 6.2.2017, 6.3.2017,
3.4.2017, 2.5.2017, 5.6.2017, 3.7.2017, 7.8.2017. 4.9.2017, 2.10.2017, 6.11.2017,
11.12.2017.
 Paní Kikalová projednala možnost úpravy přístupové polní cesty k Biokoridoru.
Myslivecké sdružení Blata Bystročice – Žerůvky je ochotné polní cestu zpřístupnit a to
v jarních měsících roku 2017.
 Ing. Tomčan jednal se zástupci Povodí Moravy. Problém neprůchodnosti propustku je
rozdělen do dvou témat. Propustek řeší MMO a toto je projednáno s Mgr.
Zvoníčkovou. Koryto toku Romzy bude zkontrolováno pracovníky Povodí Moravy a
budou provedena nápravná opatření. Tuto informaci KMČ obdržela od vedoucího
provozu Přerov – Ing. Polácha.
 KMČ žádá Správu bytového fondu o opravu/výměnu vstupních dveří budovy ul.
Jilemnického č. 29. Dveře jsou ve špatném stavu, špatně přiléhají, proto není možné
použít bezpečností zámek. Dále žádáme o opravu/ výměnu bočních dveří, protože
nejdou bezpečně zamknout.
 Pan Hála z odboru vnějších vztahů žádá KMČ o stanovení otvírací doby dětského
hřiště. Dětské hřiště bude otevřeno každý den od 8 do 20 hodin.
 KMČ projedná s MMO možnost vyčištění vodní vpusti „U býlích kamenů“ u křižovatky
ulic Jilemnického a Kubisova.
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 12. 12. 2016 v 18hod.
Zápis vytvořila:
Hana Vyroubalová

Zápis schválila:
předsedkyně KMČ Milena Černohouzová
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