
P/D: 10/5/11/2021 

Zápis č. 10 

z jednání OV Nevšová dne 5. 11. 2021 

 

Místo zasedání: KD Nevšová 

Začátek a konec jednání: 16:00 – 19:00 

Počet přítomných: 6 

Omluvení členové: 3 

Neomluvené členové: - 

Další zúčastnění jednání OV: Starosta města – Mgr. Tomáš Chmela 

Místostarostka – Monika Hubíková 

Ověřovatelé zápisu: Bronislav Münster 

Zapisovatel: Naďa Zemánková 

 

Schválený program jednání: 

• Vyhodnocení a kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání 

• Informace vedení MěÚ Slavičín 

• Aktuální informace  

• Diskuze a závěr 

 

1. Informace předsedy OV a kontrola úkolů ze Zápisu č. 9 

 

1. Investiční a projektové akce OV na rok 2022  

- Dokončení středu obce – chodník od č.p. 51 po křižovatku k ABM 

- Horská vpusť v úvozu u domu 

- Nákup manipulační techniky – traktor, varianty řešení 

- Vyhotovení projektu obecní komunikace – tzv. Čtvrtě 

- Vyhotovení projektu obecní komunikace – tzv. Rybník  

- Územní studie – stavební parcely tzv. Čupa 

- Vysvětlení problému kotlíkových dotací, dopis

 

2. Rekonstrukce MŠ – starosta města podal informace o průběhu realizace rekonstrukce 

kuchyně MŠ 

3. Rekonstrukce obecního rozhlasu v obci – dotace města , montáž snad začátkem r.2022 

4. VO v obci – časté opravy – bude řešeno po nástupu nového vedoucího investičního 

oddělení 

5. Solární osvětlení Drahanec – sloupy jsou osazeny, čekáme na dodání solárních panelů 

6. Vánoční strom: termín sobota 27.11.2021, zajistit ozvučení, osazení stromu, výzdoba a 

osvětlení, zabijačka, posezení s občerstvením a hudbou v kulturním domě 

7. Zajištění programu – p. Irena Hyžíková, učitelky MŠ 

8. Vysázení nových stromků za uschlé – SMS – provedeno 



9. Nákup traktorové sekačky a vysavače na listí - v jednání, momentálně nedostatkové 

zboží 

10. Oprava poškozeného kabelu v parčíku ve středu obce – urgována oprava u  

11. Nákup plynového sporáku do KD 

12. Ořez ulomených větví na lípě u zvonice 

13. Zásilkovna dokončena , ořez a úprava tújí a stromů u boxu – jaro 2022 

14. Moštování, oprava technologie 2022 

15. Přemnožené divoké kočky - střed obce 

16. Marek Sedláček informoval OV o rekultivaci obecního pozemku na sad.Tento pozemek 

je za obcí směrem k pasekám a úpravy provádí Spolek sv. Josefa i za pomoci dalších 

brigádníků. 

 

 

 

2.Usnesení 

Usnesení 1/OsVN10/21 

Osadní výbor souhlasí s pořezáním tújí a borovice u boxu Zásilkovny. Dále OV souhlasí 

s vysázením nových stromů či jiných okrasných dřevin za původní zeleň. 

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdrželo se – 0 

 

Usnesení 2/OsVN10/21 

 

Osadní výbor souhlasí s odměnami za nácvik programu na akci rozsvěcení vánočního stromu. 

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdrželo se - 0 

 

 

Termín další řádné prosincové schůze bude členům OV oznámen operativně mailem 

podle stavu pandemické situace a nařízení vlády ČR. 

 

 

 

                                                                                               Bronislav Münster 

                                                                                                předseda OV 

Zapsala: Naďa Zemánková 

 

 

 

 

 

 


