
P/D: 11/30/10//2020 

 

Zápis  č.  11 

z jednání OV Nevšová  dne  30. 10. 2020 
 

 

Místo zasedání: KD Nevšová 

Začátek a konec jednání: 17:00 – 20:30 

Počet přítomných členů: 8 

Omluvení členové: 1 

Neomluvení členové: - 

Osoby přizvané na jednání OV:  

Ověřovatelé zápisu: Bronislav Münster  

Zapisovatel: Naďa Zemánková 

  

 

Schválený program jednání: 

 

• Informace průběhu investičních akcí  

• Upřesnění investičních akcí na rok 2021 

• Aktuální informace 

• Různé 

• Diskuze 

• Závěr 

 

 

I.  Informace předsedy OV  

 

1. Informace o rekonstrukci středu obce a krajské komunikace a průběhu prací     

 

- Závěry kontrolního dne 30. 10. 2020 – zkrácení oblouku nájezdu na křižovatce ke hřišti, 

řešení vpusti u domu  časový harmonogram pokládání nového 

povrchu vozovky. 

 

2. Návrh investičních akcí na r. 2021  

 

- Dokončení dláždění plochy pod kaplí v rámci rekonstrukce středu obce 

- Výstavba vpusti u domu 

- Solární osvětlení na rozcestí v Drahanci 

- Nákup nové traktorové sekačky 

 

3. Projednání investic do konce roku 2020 (dle možností rozpočtu) 

 

- Přípojka el. energie na středu obce – parčík u č.p.51 

- Vánoční strom + betlém  

- Vzduchotechnika na KD  

- Dataprojektor  

- Osazení konvektomatu   

- Další návrhy dle možností rozpočtu – oprava ob.komunikací a nájezdů  



4. Body jednání ze schůze č.10 ze dne 5.10 2020 – kontrola úkolů  

 

- Z důvodů nařízení vlády ČR a nejasnosti situace epidemie covid-19  neproběhne 

tradiční akce rozsvěcování vánočního stromu. Jeho pořez a osazení (+ plošina) je 

zajištěno na 48. týden, zakoupena nová hvězda 

- Zajištěno dokončení a instalace betlému (p. Medvědová) a proplacení p.Barboře 

Jakúúbkové za malbu postav  

- Proběhne realizace přípojky  na prostranství před č.p.51 – hotovo 

- Oprava parapetů v DS – zaměřeno p.Fojtíkem – hotovo 

- Výsadba ovocných stromků v katastru obce v rámci rozpočtu na r.2020 

      připomínky k osazení 

- Konvektomat na KD – proběhl výběr místa a možnost připojení na sítě 

- Informace k výrobě orientační tabule u č.p.100 – hotovo 

- SDH – odvoz kovového sběru – zajistit odvoz a úklid 

- Nákup zástěny na DS – výroba opěrných konzol - hotovo 

- Řešeny nutné opravy v knihovně 2020-2021, projekt p.Lucie Plášková 

- Projednán stav vozovky na paseka – nutná minimální oprava 

- Zimní servis strojů zajistí p. Drga 

- Projednána žádost SDH – příspěvek na vlajku 

- Projednán dopis s žádostí o výstavbu komunikace od Domu spolků 

podél potoka směrem k domu č.p. 76 a řešení parkování v době akcí na DS 

- Nutná rekonstrukce schodiště za Domem spolků, bezbariérový přístup 

- Příprava projektu nového dětského hřiště v parčíku ve středu obce – HOPSINKY 

- Objednávka stojanu na vlajky SDH a nevšovské omladiny – Z.Medvědová 

- Byla podepsána dohody o předání nádobí a náčiní mezi OV Nevšová a  

      Klubem žen Nevšová 

 

II.   Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o: 

 

Projednání a zadání projektů v obci na r. 2022 

- Most u č.p. 100 

- Projekt komplexního řešení části Čtvrtě – VO, chodníky, silnice v návaznosti na  

současnou stavbu středu obce a krajské komunikace. 

- Projekt nové obecní komunikace za DS u čp.16 , 158 , 159 , 76 

Dále OV žádá vedení města Slavičína  

-  Projednat převedení údržby zahrady MŠ na obecního pracovníka, vč.navýšení 

 rozpočtu OV na tuto údržbu 

-   Opět předat stížnost na technické provedení jízdních řádů, které jsou špatně zajištěny a 

padají na zem 

 

 

III.  Usnesení  

 

Usnesení 1/OsVN 11/20   

Osadní výbor souhlasí vybudováním elektrické přípojky v hodnotě cca 68 tisíc Kč na veřejném 

prostranství naproti domu č.p. 51 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 1 

 



Usnesení 2/OsVN 11/20   

Osadní výbor  souhlasí  s příspěvkem 20 tisíc na novou vlajku pro SDH Nevšová 

Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdrželo se – 0 

 

Usnesení 3/OsVN 11/20 

Osadní výbor souhlasí se zaplacením částky 9 500,- Kč  za malířské práce na novém betlému 

včetně materiálu. p.Barboře Jakúbkové. 

Hlasování: pro – 8 , proti – 0 , zdrželo se - 0 

 

 

 

Termín další řádné schůze bude oznámen ve 48.týdnu mailem 
 

               

Bronislav Münster 

                  předseda OV  

 

Zapsala: Naďa Zemánková 
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