Zápis z porady osadního výboru obce Nedvědice ze dne 17.6.2020
Přítomni: Gabriela Procházková, Aleš Novák, Rostislav Novotný- Hanzal
Host: Pavel Lintner – místostarosta města Soběslav , Jindřich Bláha – starosta města

Schůzka se konala přímo v obci Nedvědice, kde hlavním bodem jednání bylo víceúčelové hřiště.
Dále jsme se zástupci města projednali níže otevřené body:

1) Kontejnery – byly převezeny dle domluvy před budovu staré školy. Do spodní části obce byl
umístěn kontejner na plast. Občané Nedvědic dále žádají přidat do spodní části obce ještě
kontejner na sklo.
2) Byl projednán návrh na instalaci ukazatelů rychlosti vozidel při vjezdu do obce z Debrníka a
Soběslavi a s tím i posun cedule začátek obce Nedvědice.
3) V návaznosti na opravu parketu v sále budovy staré školy byla prostřednictví pana Pavla Rypáčka
na MÚ Soběslav domluvena i potřeba opravy podia- výměna lina a nové lišty
4) Čekárna – oprava střechy a fasády

5) Oprava střechy na staré klubovně- při demontáži krytiny na budově školy se ponechala krytina,
která je možná na výměnu použít a která byla převezena a je složena před klubovnou. Bylo
přislíbeno zařadit toto do investic 2020 a střechu opravit z rozpočtu města vybranou
zhotovitelskou firmou.
6) Budova bývalé školy -celková rekonstrukce toalet
7) Oprava vstupních dveří do budovy staré školy – přislíbena výměna
8) Oprava vrat – svářečské práce (na pozemek u staré školy)- dohodnout a oslovit zhotovitele a
opravu provést

9) Oprava komunikací – v případě oprav komunikací členové OV navrhli použít na opravy asfaltový
beton než penetrační nátěr a raději takto opravit menší rozsah, ale kvalitněji.
10) Rozhlas- odsouhlaseno zavedení rozhlasu do Nedvědic na jaře 2020, výstavba 7. nových amplionů
rozmístěných po vsi, obsluha ústředny bude možná samostatně, pro vysílání jen v obci, ale bude
aktivní i hlášení ze Soběslavi

11) Kanalizace – část se bude realizovat- napojení na kanalizaci RD – Růžena Nováková a Luboše
Podlahy bude vedená pod novým hřištěm a dále napojena na stávající kanalizaci v části u RD
Kiliánových

12) Vodovod – obdrželi jsme studii na zavedení vodovodu do vsi.

Zapsala: Gabriela Procházková

