
P/D: 2/3/2/2020 

 

Zápis  č.  2 

z jednání OV Nevšová  dne  3. 2. 2020 
 

 

Místo zasedání: KD Nevšová 

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

Počet přítomných členů: 7 

Omluvení členové: 2 

Neomluvení členové: - 

Hosté Ing.Pavel Hrbáček 

Osoby přizvané na jednání OV: Předsedové místních spolků 

Ověřovatelé zápisu: Bronislav Münster  

Zapisovatel: Naďa Zemánková 

  

 

Schválený program jednání: 

 

• Společná schůzka předsedů spolků a  členů OV 

• Informace od předsedy OV 

• Seznámení s činností a požadavky spolků 

• Kontrola úkolů, vyhodnocení činnosti OV 

• Nové body jednání  

• Závěr 

 

I.  Společná schůze s předsedy spolků v obci  
 

Za jednotlivé spolky se schůzky zúčastnili: 

Klub žen – M. Kosečková 

SDH – L. Husták 

Klub důchodců – F. Anders 

TJ Sokol – P. Hrbáček 

Myslivecký spolek – M. Anders 

Kulturní komise (SPOZ) – Lenka Kovářová 

Jednota sv. Josefa – M.Sedláček (J. Münster) 

 

Informace předsedy OV pro zástupce spolků 

 

- možnost v případě zájmu uspořádat společný zájezd s podporou OV 

- v KD proběhne 25. 6. v 17 hodin ve spolupráci s Městskou knihovnou Slavičín beseda 

s MUDr. Cinickým s následujícím posezením 

- Ing. Pavel Hrbáček požádal o dodání materiálů, které by bylo možno uložit do tubusu a 

následně do věže místního kostela a seznámil osazenstvo se statistickými údaji o počtu, 

úbytku a přírůstku obyvatel obce 

Financování spol. zařízení, řešení pozemkových úprav - cesta na paseka a výstavba poldru - 

informace z jednání 20. 1. na MěÚ : 

- cesta bude zpevněna (asfaltová), vybudovány zpevněné koleje 

- přeložka elektrického vedení je v řešení  



- hráz poldru bude 3 metry vysoká, dále řešení retenční nádrže u poldru 

 

Poděkování složkám za činnost v uplynulém roce. 

 

Informace předsedů jednotlivých organizací 

 

Miroslava Kosečková 

- Fašanky budou chodit po obci, večerní zábava nebude uspořádána 

- podala žádost o příspěvek na dětský karneval 

- na výroční schůzi KŽ proběhne volba nové předsedkyně, p. Kosečková již nebude 

kandidovat 

- KŽ žádá o převod nádobí v kuchyni kulturního domu na obec, jejíž pracovník bude 

zajišťovat jeho pronájem na kulturní i soukromé akce 

- další chystané akce – stezka odvahy, pochod vinohrady  

- spolupořádání akce Pálení čarodejnic 

 

Ladislav Husták 

- SDH v buňkách zrekonstruuje toalety a vybuduje 4 kabinky WC 

- 25. 4. je možnost zúčastnit se Hasičské pouti na sv. Hostýn 

- 18. 7. proběhne v areálu Noční liga 

- další hasičské soutěže 

 

PhDr. František Anders 

- představil aktivity Klubu důchodců (viz program) 

- návštěva muzea ve Slavičíně 

- oslava Dne matek (květen) 

- petangové turnaje – květen, červenec a turnaj pro děti 

- zájezd spojený s návštěvou p. pátera Karla Petráše (červen) 

 

Milan Anders 

- vyhodnocení uspořádaného Mysliveckého plesu 

- nutnost zpevnění příjezdové cesty k myslivecké chatě 

- v létě je naplánováno posezení na chatě 

- řešení využívání chladícího zařízení v Domě spolků 

 

Ing. Pavel Hrbáček, ml. 

- TJ Sokol Nevšová chce jednat o převodu hřiště do majetku obce (Města Slavičín) 

- z důvodů malého počtu dětí musí ukončit činnost žákovského oddílu 

- průběžně zajišťuje pravidelné fotbalové turnaje 

 

Josef Műnster 

- Jednota sv. Josefa zajišťuje rekonstrukci interiéru kostela …………….. 

- jedná o úpravě zahrady kolem kostela 

 

Lenka Kovářová 

- Kulturní komise připravuje v dubnu vítání nových občánků 

- zajišťuje organizaci rozsvícení vánočního stromu 

- bude pomáhat při organizacích kulturních akcí v obci 

- na přání vyhlašuje rozhlasové gratulace k významným výročím občanů 



 

II.  Samostatná schůze OV 
 

Body jednání ze schůze č.1 ze dne 13.1 2020 - kontrola úkolů a nové úkoly: 

 

• Zprůchodnění pozemků podél Nevšůvky směrem k Padělkům a dále k Slavičínu pro pěší 

- bude řešeno, vyvolat jednání s p. Hecklem   

• Návrh – vybudování zábradlí podél příjezdové cesty nahoru k domu DPS (bývalé škole)- 

v jednání 

• Zřízení světla u chodníku v areálu MŠ - po dohodě s MŠ Nevšová nebudeme zatím řešit 

• Zřízení parkovací plochy u DS bude vybudováno s použitím uskladněných obrubníků a 

zatravňovacích panelů 

• Oprava potrubí ve sklepních prostorech KD p. Anders M. - opraveno 

• Navýšení nájmu v KD a DS - od dubna 2020 - nové smlouvy řeší městský právník, nutno 

schválit RM Slavičína 

• Zakoupeny 4 přenosné zásobníky na sypký materiál – umístěny: chodník k mateřské 

školce, za obchodem, cesta k DPS a na zastávku aut.dopravy 

• Řešení umístění zápisů OV na stránky obce – nutno koordinovat mezi M. Kovářem, 

sekretariátem města a p. Pavlem Hrbáčkem  (obecní vývěska) 

• Možný výkup domu č.p. 94 pod kaplí, zatím nemá OV základní informace 

• Označení nových várnic - provedeno 

• Posouzení návrhů zahrady u kaple – p. Fornůsek, řešení úpravy interiéru kaple 

• Návrhy na úpravu veřejného prostranství - parčík u hlavní komunikace před domem 

č.p.51 

• Možnost zajištění přívodu elektrické energie do parčíku před č.p.51 a k pomníku 

• Nepořádek okolo DS po zabíjačkách – nové podmínky pro příští sezonu 

• Nabídka zakoupení přenosných stanů pro kulturní účely obce – L.Husták 

• Řešení úpravy interiéru kaple – M. Sedláček a J. Münster 

• Chladící zařízení v DS – byl předložen návrh smlouvy Mysliveckým spolkem a 

protinávrh OV k posouzení členům OV. Mysl.spolek si nynější chladící zařízení odstraní. 

• Označení autobusové zastávky v Drahanci – nelze řešit pouze označením, musel by se 

vybudovat nástupní ostrůvek dle platných směrnic pro krajské komunikace. 

• Nové dveře v KD – zaplacena záloha a jsou zadány do výroby 

• Jednání – RBK o dotaci pro příhraniční spolupráci : SDH, TJ Sokol + obec Bolešov 

• Probíhá odkup pozemků od pro zprůchodnění „Kozice“ 

• Pracovník obce – řešena pracovní náplň 

• Žádost o pronájem pozemků - žádost zamítnuta z důvodu 

Pozemkových úprav 

• Žádost o pronájem pozemku u dílny 

Zde je nutné řešit v návaznosti i na vjezd do sousední stodoly a techn.zázemí. 

Přes uvedený obecní pozemek je zatím možný vstup pro oba,  

 

 

 

 



 Usnesení  

 

Usnesení 1/OsVN 2/20   

Osadní výbor souhlasí s nákupem 1 kusu párty stanu velikosti 3x6 metrů za cenu cca 20 000,- 

Kč 

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

 

Usnesení 2/OsVN 2/20   

Osadní výbor souhlasí  s finanční podporou 3 000,- Kč Klubu žen na pořádání dětského 

karnevalu v březnu 2020 

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

 

Usnesení 3/OsVN 2/20   

Osadní výbor souhlasí s výpůjčkou obecního pozemku parcela č.5151, kú Nevšová pro účely 

skladování palivového dříví na dobu neurčitou 

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

 

Usnesení 4/OsVN 2/20   

Osadní výbor nesouhlasí  s žádostí o pronájmem pozemků parc. 4526, 4527, 4528 v kú 

Nevšová

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

 

Usnesení 5/OsVN 2/20   

Osadní výbor nevydá rozhodnutí k žádosti 

k žádosti o pronájem pozemku 12m² vedle dílny č.p. 3/1 a 4338/17, pokud nebude doloženo 

stanovisko majitele objektu, který sousedí s dotčeným pozemkem 

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

 

Usnesení 6/OsVN 2/20 

Osadní výbor souhlasí s nákupem nového chladícího zařízení pro DS, vč.vstupních dveří do 

chladírny na základě předložené cenové nabídky. 

Hlasování formou Per Rollam : pro – 8, proti – 0, zdrželo se - 1  

 

 

 

Termín další řádné schůze 9. 3.. 2020 v 17.00. 

 

               

Bronislav Münster 

                  předseda OV Nevšová  

 


