
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 9
Nedvězí

Č. 3 / 2023 06. 03. 2023 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Luboš Černohouz, Ing. et Ing. Viliam Tomčan, Josef Baláš, Jan Voráč, Alena Ovečková,
Ivana Fišerová, Eva Bulvová, Věra Obšilová, Mgr. Irena Janáková, Jan Kikal, Jan Blaha

Hosté: Městská policie p. Dostál

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze

1.1 Projednání využití rozpočtu estetizace

1.2 Projednání využití rozpočtu na opravy komunikací

1.3 Projednání využití rozpočtu oprav a nákupu služeb

1.4 Různé

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR

2.1 Městská policie - informace
Zástupce MP byl informován o plánovaných úpravách povrchu v ulici Kubisova, které mají zabránit znečišťování
asfaltových ploch.
Komise projednala se zástupcem MP kroky vedoucí k vyřešení černé skládky nábytku v ulici Prašná. V této
souvislosti vyzýváme občany k ohleduplnosti ke svému okolí a využívání sběrných dvorů.

3 Vystoupení hostů

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
 požadavky

Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: Pravidelná údržba chodníků v zimě a pravidelné seče - Před uzavřením
Zápis č. 1/2023 ze dne 02. 01. 2023: Odstranění hluchých míst místního rozhlasu a demontáž původního vedení
- V realizaci
Zápis č. 1/2023 ze dne 02. 01. 2023: Závada vozovky v ulici Rybniční - Před uzavřením
Zápis č. 5 ze dne 6.5.2022 - KMČ Nedvězí žádá o úklid a údržbu dětského hřiště (ořez keřů, oprava dláždění,
úprava doskočiště, odstranění trávy z dlažby atd.) stále v realizaci

5 Projednávané záležitosti

5.1 Využití rozpočtu estetizace
Komise rozbalila obálky s cenovými nabídkami oprav povrchů v okolí kulturního domu a instalace zahradního
domku. Komise se usnesla, že vítězná nabídka buda ta s nejnižší předloženou cenou díla. Dle tohoto klíče byla
jako dodavatel s nejlepší nabídkou vybrána firma Anonín Zvára - ZEDNICTVÍ - AZ.
Díky dosažýené ceně bude zbylý rozpočet estetizace využit na úhradu projektu ozelenění trojúhelníku u
křižovatky ulic Štúrova a Jilemnického.

Usnesení:
Komise jednohlasně schválila dodavatele úprav okolí kulturního domu a úhradu projektu ozelenění trojúhelníku.



Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

5.2 Využití rozpočtu na opravy komunikací
Komise posoudila návrh Technickcých služeb na realizaci opravy asfaltovým nástřikem spojovací uličky mezi
ulicemi Prašná a Jilemnického. Pro realizaci zvolila využití zátěžové konstrukce podkladu 7,5t. Celá částka
rozpočtu bude využita na opravu navazující na ulici Prašná v délce 23m.

Usnesení:
Komise jednomyslně schválila 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

5.3 Využití rozpočtu oprav a nákupu služeb
Komise byla seznámena s plánem nákupu oprav a služeb v roce 2023. Dokukent vzala na vědomí a
odsouhlasila.

Usnesení:
Komise souhlasí s předloženým návrhem nákupu služeb a oprav

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

5.4 Parkovací místa u školky
Komise byla informována o záměru odboru školství vybudovat zateplení objektu mateřské školky v Nedvězí. V
souvislosti s návrhem odboru investic v této věci komise žádá o připojení výstavby 3 parkovacích míst před
budovou školky k této akci a revokuje tím své hlasování z únorové schůze.

Usnesení:
Komise jednomyslně schválila

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

5.5 Špatná slyšitelnost rozhlasu
Komise provedla šetření slyšitelnosti rozhlasu v Nedvězí. Komise žádá o zlešení slyšitelnosti na adresách
Prašná 133/5, Jilemnického 98/15 a Jilemnického 83/24.

5.6 Ukliďme Česko
Komise zve občany do již tradiční akce Ukliďme Česko, která se uskuteční v dopoledních hodinách dne 1.
dubna 2023. O podrobnostech budet informováni na vývěskách a hklášením rozhlasu.

5.7 Velikonoce barvení vajíček, pletení pomlázek , dílničky
Komise informuje občany, že dne 1. dubna od 14.00 hodin budou v nově otevřených prostorách restaurace Na
Hřišti ukázky zdobení velikonočních vajíček a pletení pomlázek, Přijďte se podívat jak na to, podpořte svým
zájmem pořadatele - paní Suchomelovou a TOM TURY-

5.8 Opravy prvků na dětském hřišti
Komise žádá odbor Životního prostředí o zajištění oprav dřevěných prvků laviček a opěrátka u skluzavky a
údržbu posilovacího stroje ekliptický trenažér.

5.9 Lavičky v okolí kulturního domu
Komise vzala na vědomí informaci p. Voráče o plánované instalaci laviček a stání pro kola u fotbalového hřiště.

5.10 Ozelenění trojúhelníku
Komise děkuje pánům Svobodovi a Kikalovi za zajištění přípravy půdy budoucího trávníku na trojúhelníku.

5.11 Odznaky s logem Nedvězí
Komise vzala na vědomí nabídku pana Kise k možnosti pořízení kovových odznaků se znakem Nedvězí. Tuto
možnosdt posoudí v návaznosti na finanční možnosti v závěru roku.

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

7 Nové požadavky

8 Obecné informace



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 3 / 2023

Datum schválení zápisu: 10. 03. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. et Ing. Viliam Tomčan

Zapsal/a:
Ing. et Ing. Viliam Tomčan

Ověřil/a:
Alena Ovečková


