P/D: 1/22/1//2021

Zápis č. 1
z jednání OV Nevšová dne 22. 1. 2021
Místo zasedání:
Začátek a konec jednání:
Počet přítomných členů:
Omluvení členové:
Neomluvení členové:
Osoby přizvané na jednání OV:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

KD Nevšová
16:00 – 20:30
7

2
-

Bronislav Münster
Naďa Zemánková

Schválený program jednání:
•
•
•
•
•

Vyhodnocení předcházejícího kalendářního roku, rozpočet
Informace průběhu investičních akcí
Aktuální informace o dalších akcích
Diskuze
Závěr

I. Informace předsedy OV

1. Zpráva o plnění rozpočtu v roce 2020 a plánovaný rozpočet na rok 2021
-

Čerpání rozpočtu za rok 2020 – vyrovnaný: zůstatek 3 313,- Kč
Rok 2021 – rozpočet 1 142 tis Kč

2. Investiční akce - rok 2021
3.
-

plocha pod kaplí a na křižovatce ke hřišti – termín zhotovení a materiál projednáváno
s SMS Slavičín
dětské hřiště v parčíku za autobusovou zastávkou – Hopsinky – cca 110 tisíc – jednání
se zhotovitelem – jaro 2021 + sponzorsky bude zhotovená dopadová plocha a oplocení
horská vpusť u domu Zahradníkových – bude realizována dle zhotoveného projektu
a rozpočtových možností
solární osvětlení v Drahanci – cca 80 tisíc – realizace do podzimu 2021
posílení přívodu el. energie do sportovního areálu – nyní v realizaci fi ELMO
Informace o dalších akcích
Rada města – schválila projekt - suchá nádrž, cesta na paseka + tůně
Kácení stromů na cestě nad kaplí a u krajské komunikace – povolení v řízení
Dům po páteru Petrášovi – jednáme s majiteli domu o odkoupení a využití Jednotou
sv.Josefa

-

Strouha nad domem
a podél cesty u
– bude pročištěna
vybagrováním
Převoz odfrézovaného povrchu za DS – odvezen na opravu cesty „Na rybníku“
Doplnění betlému – nové figury tří králů a pastýřů budou zhotoveny během roku
Doplnění vánočních ozdob – odsouhlasen nákup ve slevách
Závěsné květináče na zábradlí u hlavní komunikace – návrh Z.Medvědové
Cetin - úpravy střed obce – řešení doplatku
Sportovní komise – SDH Nevšová, TJ Sokol Nevšová – dotace města
Kompletní úprava a rekonstrukce zahrady okolo kaple bude řešena v příštím roce
Střed obce – úprava, ořez parčíků a veřejných prostranství
MŠ – zahrada: v jednání kompetence (OV/SMS) a financování údržby
Obchod Hruška – jednání se společností o prodejní době. Vytvoření a distribuce ankety
o provozu obchodu
Nové posypové kontejnery zakoupeny a rozmístěny 2 nové kontejnery
Zásuvky v moštovací místnosti DS – budou připojeny nové elektrické zásuvky +
přechodka na 380 W
Úprava, případná výměna stojanu na prapory
Veřejný rozhlas – letos proběhne kompletní výměna nových kvalitnějších rozhlasových
hnízd, další 2 budou doplněna (u bytovek a za hospodou)
Zadat projekt na rekonstrukci cesty na Čtvrtě
Úprava a využití obecního pozemku vedle
MŠ – nové elektrické rozvody v kuchyní a dlažba na chodbě – možnost řešení přes
dotaci pro město Slavičín

II. Osadní výbor žádá vedení města Slavičína o:
-

prověření nutnosti ořezu lípy za hospodou, případná realizace
prověření možnosti mateřské školy - vaření a zřízení výdejního místa obědů pro
veřejnost

III. Usnesení
Usnesení 1/OsVN 12/20
Osadní výbor souhlasí se zhotovením středové čáry na okresní silnici od křižovatky do obce
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0
Usnesení 2/OsVN 12/20
Osadní výbor navrhuje kombinaci materiálu – žula + velká betonová dlažba na prostranství
před kaplí
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0
Další řádná schůze proběhne ve druhé polovině února. Přesný termín bude oznámen emailem.
Bronislav Münster
předseda OV
Zapsala: Naďa Zemánková

