P/D: 4/6/4/2020

Zápis č. 4 - viz emailová korespondence
z jednání OV Nevšová dne 6. 4. 2020
Místo zasedání:
Začátek a konec jednání:
Počet komunikujících členů:
Omluvení členové:
Neomluvení členové:
Osoby přizvané na jednání OV:
Hosté
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

Mailová korespondence
15.týden 2020
9
Bronislav Münster
Naďa Zemánková

Schválený program jednání:
•
•
•
•
•

Informace investičního oddělení
Aktuální informace
Nové body jednání
Ostatní
Závěr

1. Informace investičního oddělení
Řešil jsem osobně s ing.Viktorinovou
Jednotlivé body dle zápisu č.3 se daří postupně připravovat
a. Posílení přípojky na SDH – řeší se s ing. Horkou EON
b. Kanalizace – inženýrská činnost, vyjádření ke stavební povolení
c. Solár Drahanec – konzultace PD, PD rozesláno na vyjádření ke stav.řízení, PD
urgována u projektanta / nemoc /
d. Střed obce od č.p. 51 – probíhá inženýrská činnost a již se vrací vyjádření
majitelů jednotlivých sítí
Dne 23. 4. bude pod kaplí schůzka za přítomnosti ředitele ŘSZK, starosty města,
pracovníků inv. oddělení města, projektanta a zástupcem OV Nevšová
e. Most u č.p. 100 – územní rozhodnutí, čeká se projektovou cenovou nabídku
Dopravoprojektu
V současné době je ale omezená činnost všech příslušných úřadů a institucí
2. Body jednání ze schůze č.3 ze dne 9.3 2020 – kontrola úkolů
-

Zprůchodnění pozemků podél Nevšůvky směrem k Padělíkům a dále Slavičínu pro pěší
zatím nebylo řešeno

-

-

-

Zábradlí k integrovaným bytům - dotační řešení v návaznosti na chodníky v obci –
Seminář Plán mobility v Praze k dané problematice byl zrušen z důvodů nařízení vlády
ČR
Parkování u DS – zřízení parkovací plochy – splněno
Řešení umístění zápisů OV na stránky obce Martin - Pavel
Návrh zahrady u kaple – p. Fornůsek – řešení v návaznosti na interiér kaple – finanční
prostředky byly použity na položení dlažby v kapli, řešení projektu zahrady se zatím
posouvá. Dlažba v kapli je hotová
Možnost zajištění přívodu el.energie do parčíku před č.p. 51 a k pomníku - úkol trvá
Oprava parapetů v DS - úkol trvá
Nepořádek okolo DS po zabíjačkách – nové podmínky pro příští sezonu budou
předloženy na další schůzi OV
Chladící zařízení v DS - termín instalace je v 15. týdnu – splněno, řešíme nové dveře do
chladící místnosti
Vrácení klíčů od DS Mysliveckým spolkem a výměna klíčů v DS - p. Drgová dohodne
s Mysliveckým spolkem, ale raději ať p.Kovář vymění klíče.
Pracovník obce –
– ukončil prac.poměr, nový pracovník a brigádníci –
dohodnuto – klíče proti podpisu převezme p.Kovář
– Kozice, odkup pozemku - před podpisem smlouvy, smlouva je připravena
Posouzení návrhu výměny pozemku
– nedoporučeno,
dá nový
návrh
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku s
- řeší odd. majetku města
Úprava obecního pozemku na zpevněnou plochu na náklady
bylo
odsouhlaseno OV, musí schválit Rada města
Ořez větví thújí u obchodu - hotovo
Osazení okrasných stromů u DS – úkol splněn , osazeno 8ks Bobkovišní
Traktor po obec RBK - řešíme ve spolupráci s p.starostou novou dotaci z Evropských
fondů
Nerez dřez na DS – dřez zůstává pro DS
Park u zvonice – hotovo
Výsadba ovocných stromků v rámci rozpočtu, zřejmě až na podzim
Nátěr zábradlí u hostince – reklamace, bude natírat obecní pracovník, barvy dodají
Zlínské stavby
Stany – L. Husták - stan koupen je uložen v KD
Zastávka v Drahanci – očištěna a zakoupili jsme barvy na nový nátěr, bude natírat
obecní pracovník, v současné době už probíhá,pak nálepky Zákaz lepení plakátů
Dveře v KD – p. Machů - termín se posouvá na konec dubna 2020
Odvoz hlíny – horní konec – splněno, provedl zdarma p. Heckel - ABM Hrádek
OV by na další schůzi mohl navrhnout,jak upravit nebo osadit tento pozemek.
Projekt na vpusť u domu
– nově v řešení
Nákup ozvučovací techniky zatím pozastaveno z důvodu
Pokynu starosty města Slavičína č.1
Oprava cesty na paseky - zatím nedokončeno, předseda urguje u SMS
Realizace obecního „ betlému“, p. Medvědová, Drgová - úkol trvá

-

-

V minulém týdnu firma p. Jaroše natřela v KD stěny v kuchyni a v místnosti s myčkou
omyvatelným nátěrem.
Stížnost
na opakované volné pobíhání psa z domu
Došlo
k útoku psa na
oslovil jsem Městskou polici, ať jedná s majitelem psa o
dalším postupu.
Orientační tabule na cyklostezce směrem k Luhačovicím u nového kříže jsou vyvráceny
a položeny na zemi u kříže - vyřešeno

Informace z jednání na ŘSZK – ve čtvrtek 2. 4. jsem měl jednání na ŘSZK:
Příslib z ŘSZK je, že proběhne rekonstrukce vozovky od kaple směrem k mostu u
Investice by měla stát 700 tis Kč až 1 mil. Kč.
Obrubníky musí investovat obec, ostatní ŘSZK.
Schůzka v Nevšové za přítomnosti vedení ŘSZK, města Slavičína a OV bude v týdnu po
Velikonocích a dohodneme detaily investice.
Zda se nám podaří v letošním roce rekonstruovat i chodník podél komunikace se upřesní až
po schůzce 23. 4. 2020.
V průběhu minulého týdne proběhlo hlasování členů OV Nevšová o schválení výstavby
plotu na vlastní náklady na pozemku
sousedícího s obecními
pozemky.
Hlasování proběhlo metodou PER ROLLAM
V usnesení jsou zveřejněny výsledky hlasování jednotlivých členů OV.

4.

Usnesení

Usnesení 1/OsVN 4/20
Osadní výbor předběžně souhlasí s výstavbou nového plotu na pozemku
na vlastní náklady, a to za podmínek stanovených platnou legislativou a
jednotlivými odbory Města Slavičína. Jednotlivé odbory předloží OV podmínky výstavby ke
schválení.
OV se k celkovému problému s prostorem uličky „Kozice“ vrátí na další schůzi, a to i
v návaznosti na sousedy
Hlasování: pro – 6
proti – 2
zdrželo se – 1
Usnesení 2/OsVN 4/20
Osadní výbor souhlasí s finanční odměnou pro
Odměna schválena členy OV Nevšová metodou Per Rollam.
Hlasování : pro –8
proti – 1

2000,-

Termín další schůze 4. 5. 2020 v 17.00 , pokud nebude oznámeno jinak vzhledem k nařízením
vlády ČR.
Bronislav Münster
předseda OV Nevšová
Zapsala: Naďa Zemánková

