
P/D: 2/5/3//2021 

 

Zápis č. 2 

z jednání OV Nevšová dne 5. 3. 2021 

 

Místo zasedání: KD Nevšová 

Začátek a konec jednání: 16:00 – 20:30 

Počet přítomných: 6 

Omluvení členové: 3 

Neomluvené členové: - 

Osoby přizvané k jednání OV: Ing. Pavel Hrbáček 

Ověřovatelé zápisu: Bronislav Münster 

Zapisovatel: Zuzana Medvědová 

 

Schválený program jednání: 

• Vyhodnocení a kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání 

• Informace o průběhu investičních akcí 

• Aktuální informace o dalších akcích 

• Přednesení zprávy o demografických informacích obce 

• Diskuze 

• Závěr 

I. Investiční akce 2021 

- Realizace dětského hřiště v parčíku za č.p.100 – Hopsinky – redukce ceny celkového 

zhotovení v dubnu 2021. Realizace 7 kusů hopsinek, dopadová plocha, oplocení. 

- Nákup vybavení do kuchyně KD a DS  

- Cetin – celá záležitost zatím v řešení právního oddělení 

- Zadání prořezu křovin „hráze“ u domů a SDH 

Nevšová 

- Zadání k dendrologické kontrole a prořezání lip v parčíku u domu č. 100  

 

II. Informace předsedy OV  

- Možnost vkládání informací místní části do platformy chytrý rozhlas – dle 

administrátora bude řešeno společně s městem Slavičín. 

- Brigádník obce – vypsání inzerátu na obsazení místa sezónního brigádníka ve věkové 

kategorii 17. let a výše. 

 



- Řešení potíží se signálem sítě T-Mobile – informace o vytvoření petice občanů –  

úkol p.  František ANDERS 

- Spojení klubů TJ Sokol Nevšová a TVD Slavičín – informace o možnosti sloučení 

- Elektroměr na domu spolků – řešeno se zástupci firmy EON a městem Slavičín. Po 

vzájemné dohodě elektroměr ověří soudní znalec dne 11. 3. 2021. 

- Strouha za domem – zadáno prohloubení strouhy. 

- Vzhledem k epidemiologické situaci z nařízení vlády ČR došlo k uzavření dětského 

hřiště při MŠ Nevšová pro veřejnost. 

- Možnost stravování v MŠ Nevšová pro veřejnost – bude řešeno blíže po rekonstrukci 

kuchyně MŠ. 

- Doplnění betlému v tomto roce – redukce postav na 2 pastýře, anděla, ovečku 

vzhledem k rozpočtu a časové náročnosti realizace autorky. 

- Prapor omladiny, informace o domu  zhodnocení dotazníků o místní 

prodejny – přesunuto na příští jednání. 

- Dopis – zjišťován stav situace a řešena formulace odpovědi. 

- Vyjádření k možné výměně pozemků – předáno k posouzení na 

majetkový odbor města, OV doporučuje. 

- Vyjádření k žádosti o vodovodní přípojce na místí části „Ciganka“ – osadní výbor 

doporučuje položení vodovodního řádu k připravované novostavbě, ale pouze jako 

hlavní kapacitní vodovodní řád a nikoliv jako samostatnou přípojku. 

Vzhledem k omezenému prostoru příjezdové komunikace též doporučujeme vést 

všechny inženýrské sítě jedním výkopem a v jednom možném čase. 

- Vyjádření k žádosti o možnost odkupu části pozemku – OV 

souhlasí s možnou směnou či odkupem parcely 2626/2 pod podmínkou výstavby 

nového RD a podmínkou zachování části obecní parcely k rozšíření průjezdu sousedící 

komunikace..  

- Informace členů OV – anketa prodejna Hruška Nevšová – úkol Martin Kovář příští 

schůze OV 

- Referát Ing. Pavla Hrbáčka o demografickém složení obce. 

 

III. Osadní výbor žádá po městu Slavičín: 

- Prořez křovin na cyklostezce směr Luhačovice 

- Spolupráci při řešení problému se signálem operátora T-Mobile – petice občanů 

Nevšové 

 

IV. Usnesení 

Usnesení 1/OsVN 3/21 

Osadní výbor doporučuje prodej či směnu pozemků 2626/2 za cenu obvyklou 

při dodržení podmínek uvedených v textu výše. 

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



 

Usnesení 2/OsVN 3/21 

Osadní výbor doporučuje výstavbu inženýrských sítí k pozemku p.č. 4743 za podmínek 

uvedených v textu výše a v návaznosti na písemnou odpověď 

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

 

Usnesení 3/OsVN 3/21 

Osadní výbor souhlasí s doplatkem pro pracovníky obce za zimní údržbu. 

 a 

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

 

Usnesení 4/OsVN 3/21 

Osadní výbor doporučuje řešení směny pozemku 630/15 .Vše dle 

podmínek pachtů pozemků stanovených platnými ustanoveními města Slavičín 

 

 

Další řádná schůze proběhne 12. 4. 2021 v 16:00  

 

 

                                                                                                Bronislav Münster 

                                                                                                předseda OV 

 

Zapsala: Zuzana Medvědová 


