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Zápis ze schůze 10. dubna 2018, 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 

  Mgr. Vepřeková Lenka  

 

Omluveni:  

 

Hosté:   

zástupce městské policie     

 

III. Schválení zápisu z minulé schůze  

Členové KMČ schválili zápis z minulé schůze.  

 

 

IV. Otevřené body  

 KMČ Nedvězí žádá o zabezpečení rozkopané polní cesty na parcele č. 

316 k.ú. Olomouc. Jedná se o vybudování nové komunikace, která 

v současné době není ničím zabezpečena. KMČ Nedvězí nemá žádné 

informace o probíhajících stavebních pracích. KMČ Nedvězí pověřuje 

pana Ing. Tomčana k projednání možnosti napojení inženýrských sítí a 

to bez narušení vozovky na ulici Prašná.  

 KMČ Nedvězí schválila pronájem prostoru na hřišti pro účel 

velikonočních svátků např. pletení pomlázek, klapání apod.  
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 Na základě žádosti č.j. SMOL/054992/2018/OMAJ/MR/BEL o 

odprodeji obecního majetku a to pozemku č.p. 386/6 k.ú. Olomouc. 

KMČ Nedvězí nesouhlasí s odprodejem výše uvedeného pozemku a to 

z důvodu, že tento prostor tvoří přirozený remízek pro zvěř a 

současně slouží jako odclonění a hranice areálu autovrakoviště.  

 

V. Nové záležitosti   

 KMČ Nedvězí pořádá dne 28.4.2018 v prostoru areálu fotbalového 

hřiště „Slet čarodějnic a stavění Májky“. Organizací je pověřena Mgr. 

Vepřeková a KMČ Nedvězí schvaluje pronájem prostoru.  

 KMČ Nedvězí odsouhlasila výrobu tabule na smuteční oznámení, která 

bude umístěna v prostoru u místní kapličky. KMČ Nedvězí 

odsouhlasila částku 3.000,-Kč.  

 KMČ Nedvězí dále žádá občany, aby uklízeli exkrementy po svých 

zvířatech ve veřejném prostoru.  

 KMČ Nedvězí odsouhlasila konání Nedvězských slavností dne 9.6.2018 

s rozpočtem 45.000,-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 7. 5. 2017 v 18 hod.  

 

Zápis vytvořila:     Zápis schválila: 

Hana Vyroubalová    předsedkyně KMČ Milena Černohouzová 


