P/D: 1/13/1/2020

Zápis č. 1
z jednání OV Nevšová dne 13. 1. 2020
Místo zasedání:
Začátek a konec jednání:
Počet přítomných členů:
Omluvení členové:
Neomluvení členové:
Hosté
Osoby přizvané na jednání OV:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

KD Nevšová
17:00 – 20:00
6

3
-

Ing.Pavel Hrbáček
Mgr. Tomáš Chmela, starosta
Bronislav Münster
Naďa Zemánková

Schválený program jednání:
•
•
•
•
•
•
1.

Informace z vedení města – rozpočet obce na r. 2020
Kontrola úkolů, vyhodnocení činnosti OV za rok 2019
Rozpočet na rok 2020
Nové body jednání
Ostatní
Závěr
Řešení pozemkových úprav, cesta na paseky a poldr

Na řešení dalšího postupu v realizaci projektu pozemkových úprav se podílí:
Ing. Hrbáček Pavel st.- pověřený za OV Nevšová
MVDr. Sedláček Marek - OV Nevšová
Mgr. Chmela Tomáš – starosta města
Ing. Hořáková Radka – majetkový odbor města
Mgr. Matějíčková Jiřina – CHKO
Ostatní členové OV Nevšová
Starosta Mgr. Chmela podal informace z jednání 17. 12. 2019 – v řešení je změna suchého
poldru a záchytné nádrže. Dne 20. 1. proběhne jednání na Městském úřadě ve Slavičíně za
účasti zástupců obce – p. Münster B., Sedláček, Husták, Hrbáček - za účelem definitivního
návrhu řešení.
2.

Informace předsedy OV Bronislava Münstera a starosty města Tomáše Chmely

Informace k rozpočtu, celková částka pro r.2020
Úhrada části VO v obci z městských prostředků
Úhrada projektu na rekonstrukci elektrických rozvodů v MŠ Nevšová
Práce na plánu mobility - chodník od č.p.XXX až ke KD
Úhrada a podpora projektů bezbariérových vstupů na KD a DS
Finanční podpora při koupi techniky pro obec – traktor

Projekt a spolupráce s ŘSZK při rekonstrukci komunikace do obce – v jednání
Příprava realizace kanalizace pod RD ke hřišti – probíhají inženýrské činnosti
Výsadba ovocných stromů v katastru obce
3.

Zápis z OV č. 12 ze dne 2. 12. 2019

Aktuální informace k jednotlivým bodům
Kontrola úkolů
Vyhodnocení činnosti OV za rok 2019
4.

Nové body jednání

Zprůchodnění pozemků podél Nevšůvky směrem k Padělkům a dále k Slavičínu pro pěší bude řešeno v součinnosti s dotací RBK
Návrh – vybudování zábradlí podél příjezdové cesty nahoru k domu DPS (bývalé škole)možnost řešení v rámci Plánu mobility
Zřízení světla u chodníku v areálu MŠ - po dohodě s MŠ Nevšová nebudeme zatím řešit
Parkování u DS – zřízení parkovací plochy s použitím uskladněných obrubníků a
zatravňovacích panelů
Oprava potrubí ve sklepních prostorech KD p. Anders M.
Navýšení nájmu v KD a DS - od dubna 2020, nutno schválit RM Slavičína
Posouzení umístění RD p. XXX - OV Nevšová doporučuje stavbu v předložené verzi
Objednání dalších přenosných beden na sypký materiál – zakoupeny 2 ks – umístěny: chodník
k mateřské školce, za obchodem, další nová bude zakoupena pro DPS a zastávku aut.dopravy
Řešení umístění zápisů OV na stránky obce – nutno koordinovat mezi M. Kovářem,
sekretariátem města a p. Pavlem Hrbáčkem (obecní vývěska)
Pokusit se zajistit zřízení kroužku pro děti z obce hrající na hudební nástroje
Možný výkup domu č.p. XXX pod kaplí – starosta T.Chmela
Označení nových várnic
Vyhodnocení účinnosti fotopasti za prosinec 2019 – p.B.Münster
Podpora obce na zájezd do Prahy
Návrh zahrady u kaple – p. XXX
Možnost zajištění přívodu elektrické energie do parčíku před č.p. XXX a k pomníku
Oprava parapetů v DS
Nepořádek okolo DS po zabíjačkách – nové podmínky pro příští sezonu
Zřízení rozhlasového hnízda pod Domem s integr.byty – B.Münster
OV doporučuje zakoupení přenosných stanů pro kulturní účely obce – L.Husták
Řešení úpravy interiéru kaple – M. Sedláček a J. Münster
Prověřit možnost dodání dřevěného betlému – Z. Medvědová a J. Drgová
Zajistit umístění měděného tubusu s artefakty ve věži kaple – p.M. Sedláček, J. Münster a P.
Hrbáček st.
Na následující schůzi OV 3. 2. 2020 zajistit účast předsedů spolků – B.Münster
Od února 2020 změna úředních hodin předsedy OV v kanceláři KD - každých 14 dnů, pokud
nebude určeno jinak v obecním rozhlase
Finanční odměna za stavbu a odstranění vánočního stromu p.J. XXX a L. XXX.

5.
-

OV Nevšová žádá Město Slavičín o:
prověření umístění stojanu s označením autobusové zastávky na rozcestí v Drahanci
směrem od Petrůvky
vypracování a schválení nových smluv o pronájmu Kulturního domu a Domu spolků
v Nevšové dle nového ceníku níže a následně schválení nových cen Radou města Slavičína

Dům spolků
• přízemí samostatně z 400,- na 1000,▪ 1.patro samostatně z 250,- na 500,- ,
• přízemí a patro společně 1300,- .
• Vše + energie, na max. 48 hod.
Kulturní dům
• sál, kuchyně, vstup,WC z 800,- na 1500,- s otopem/ 1000,- bez otopu
• klubovna suterén z 300,- na 800,- s otopem/ 500,- bez otopu
• kuchyně samostatně z 200,- na 500,• Vše + energie, na max.. 48 hodin.
4. Usnesení
Usnesení 1/OsVN 1/20
Osadní výbor souhlasí s finanční podporou 8 000,- pro Myslivecké sdružení Nevšová – akce
tradiční myslivecký ples
Hlasování: pro - 6, proti – 0, zdrželo se – 0
Usnesení 2/OsVN 1/20
Osadní výbor souhlasí se stavbou rodinného domu pana XXX XXX dle předloženého projektu
Hlasování: pro - 6, proti – 0, zdrželo se – 0
Usnesení 3/OsVN 1/20
Osadní výbor souhlasí s výpůjčkou obecního pozemku parcela č. XXX, kú Nevšová pro účely
skladování palivového dříví na dobu neurčitou
Hlasování: pro - 6, proti – 0, zdrželo se – 0

Termín další řádné schůze 3. 2. 2020 v 17.00.
Bronislav Münster
předseda OV Nevšová
Zapsala: Naďa Zemánková

