P/D: 9/7/9//2020

Zápis č. 9
z jednání OV Nevšová dne 7. 9. 2020
Místo zasedání:
Začátek a konec jednání:
Počet přítomných členů:
Omluvení členové:
Neomluvení členové:
Osoby přizvané na jednání OV:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

KD Nevšová
17:00 – 20:30
7

2
-

Starosta města p.Tomáš Chmela
Bronislav Münster
Naďa Zemánková

Schválený program jednání:
•
•
•
•
•

Informace investičního oddělení
Aktuální informace
Nové body, jednání s ŘSZK
Ostatní, diskuze
Závěr

I. Osadní výbor bere na vědomí:
Informace p.starosty Mgr. Tomáše Chmely a investičního odd. města

1.
-

Všechny inv.akce běží dle Zápisu č.8 ze dne 3.8.2020

-

Schůzka 26.8. u kaple – předání staveniště k realizaci nové komunikace

-

pan starosta informoval OV o výsadbě nových ovocných stromků v k.ú. obce,
dále o přípravě nové trasy cyklostezky, možnosti výstavby rozhledny v k.ú. obce,
možnostech nových dotačních titulů.
Z rozpočtu obce se bude částečně hradit rekonstrukce komunikace v obci
a dále částečně hradit doplatek fy CETIN za přeložky v obci, které byly součástí
rekonstrukce středu obce – etapa II a fy CETIN je fakturuje po dvou letech
od realizace.

Informace předsedy OV Bronislava Münstera, kontrola úkolů ze dne 7. 7.

2.
-

Možnost zajištění přípojky č.p.51 + hřiště – čekáme na zřízení přípojky
Oprava parapetů v DS - úkol trvá – podzim 2020
Úkol – „obecní betlém“, p.Medvědová, úkol v řešení
Konvektomat na KD – osazení v měsíci září, dle využití kuchyně KD
Zřízení lavičky u nového kříže – úkol trvá
Informace k výrobě orientační tabule u č.p.100 - řeší se, dodány podklady reklamní
agentuře pro návrh – Ing. P.Hrbáček, finální řešení nové mapy

-

-

Nájezd k domu
– řeší p.Martin Kovář; návštěva
a dohoda o příspěvku na nájezd.na obecním pozemku
Rozhlas v obci a na horním konci – oprava SMS, nové baterie, nová reklamace
Oprava VO u č.p.64 - opraveno
Oprava odpočivadla na cyklostezce směrem na Luhačovice - hotovo
Drakiáda nebo jiná akce v obci pro děti a dospělé – v letošním roce upustíme od
hromadných společenských akcí pořádaných obci; připravujeme, pokud situace dovolí,
jen rozsvícení vánočního stromu
Pro příští rok se bude OV snažit připravit ve spolupráci se složkami akce se zaměřením
na všechny věkové kategorie.
- požadavek na pronájem pozemku - schváleno
Kuchyň moštárna dokup kuchyňské linky, nádobí a skleniček - schváleno
Zakoupeny stolíky do vestibulu KD - schváleno
Odměna pracovníkovi obce a navýšení měsíční mzdy – schváleno v usnesení
Zajištění vánočního stromu – pokácení vlastního stromu nabídli
a
Oprava otvoru pro vánoční strom u kaple – Jindřich Kovář
– žádost o pronájem obecního pozemku – neschváleno v usnesení
Převzetí nádobí na KD od Klubu žen
Umístění fotopasti k MŠ – schváleno pro neustálé poškozování fasády a okolí
Umytí fasády na MŠ – provedou pracovníci obce
Náhrada energií za moštování a vaření povidel v r.2020 – ceník předán p.Josefu
Andersovi
Výměna „svatého obrázku“ na začátku obce u domu
– v realizaci
Příprava volební místnosti v Domě spolků – zajišťuje p. Jana Drgová

Dlouhodobé záměry :
-

Solár Drahanec – investice řešení 2021
Nákup ozvučovací techniky: p.Masař - budeme řešit v případě volných financí
Traktor po obec RBK- řešíme novou dotaci z Evropských fondů - podání září 2020
Výsadba ovocných stromků v katastru obce v rámci rozpočtu na r.2020 – podzim 2020
Projekt na vpusť u domu
- řeší p.Ondřej Zemánek, na schůzce dodán
projekt a rozpočet, řešit v rámci investic 2021
Zřízení lavičky u nového kříže – úkol trvá
Pořízení digestoře v kuchyni KD – řešení pouze v případě finanční rezervy v rozpočtu
2020
Posunutí dopravní značky na cyklostezce nad ulicí Čtvrtě
Nová hlína v enviromentální učebně MŠ – jaro 2021 ¨
Rozhlas v obci – projekt města

II. Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:
zaslání projektu výsadby ovocných stromů na katastru Nevšové (hlavně druhovost a
rozmístění)

III. Usnesení
Usnesení 1/OsVN 9/20
Osadní výbor souhlasí s finanční jednorázovou odměnou 2000,- Kč pro pracovníka obce
a navýšení měsíční mzdy o 1000,- Kč
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0
Usnesení 2/OsVN 9/20
Osadní výbor souhlasí s obnovením smlouvy s
pro rok 2020/2021
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0

na zimní údržbu v obci

Usnesení 3/OsVN 9/20
Osadní výbor souhlasí s žádostí o pronájmem části pozemku č.4335/8
na dobu určitou, na 2 roky, pozemek bude sloužit jako nájezd na stavební parcelu,
pozemek sousedí s obecní komunikací.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0
Usnesení 4/OsVN 9/20
Osadní výbor nedoporučuje prodat ani pronajmout část parcely 4338/1 – travnatou plochu za
č.p.100
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0

Termín další řádné schůze 5. 10. 2020 v 17.00
Bronislav Münster
předseda OV Nevšová
Zapsala: Naďa Zemánková
-

