
P/D: 4/14/5//2021 

Zápis č. 4 

z jednání OV Nevšová dne 14. 5. 2021 

 

Místo zasedání: KD Nevšová 

Začátek a konec jednání: 16:30 – 20:30 

Počet přítomných: 6 

Omluvení členové: 3 

Neomluvené členové: - 

Osoby přizvané k jednání OV: Mgr. Tomáš Chmela, Ing. Pavel Hrbáček 

Ověřovatelé zápisu: Bronislav Münster 

Zapisovatel: Naďa Zemánková 

 

Schválený program jednání: 

• Závěry z obhlídky možných nových stavebních míst 

• Vyhodnocení a kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání 

• Aktuální informace o akcích 

• Přednesení zprávy o územním plánu a možnostech nové výstavby v obci 

• Diskuze a závěr 

 

I. Informace předsedy OV  

1. Vyhodnocení možností zasíťování parcel v části zvané Ciganka 

2. Pokračování projektu osvětlení v Drahanci - nyní k posouzení CHKO 

3. Oplocení kontejnerů – hotovo 

4. Petice na posílení signálu operátora T-Mobile – předána F.Andersem paní místostarostce 

Hubíkové, bude dále řešeno 

5. Dům – stále v jednání 

6. Posunutí kříže na horním konci, info Ing.Hořákové - bude přesunut za spoluúčasti 

žadatele 

7. Dokončení středu obce, terénní úpravy provedou SMS 

8. Podpora Klubu žen na dětský den 

9. Nutnost zakoupit traktorovou sekačku na trávu 

10. Zabudován odpadkový koš u božích muk na staré cestě 

11. Požadavek osadit lavičku u božích muk na cyklostezce směrem na Luhačovice 

12. Termín obecních dožínek – 21. 8. 2021 – podrobný průběh, program a spoluúčast složek 

bude projednán na dalším zasedání OV 

13. Projednána a odsouhlasena změna otevírací doby velkoobjemového kontejneru – od 

1.6.2021. Nově tedy bude kontejner otevřen každou sobotu od 14.00 do 18.00. Pro zimní 

období pak dojde k úpravě. 

14. Vyhodnocení realizace dětského hřiště tzv. „hopsinek“ 

 



15. Zásilkovna – možnost instalace výdejového boxu v obci.1.6. schůzka v kanceláři starosty 

města 

16. Beseda s důchodci 1. 10. 2021 v KD, informace PhDr. Anderse  

17. Projednání rezignace člena OV  

 

II. Vyjádření starosty města Mgr. Chmely k otázkám v návaznosti na Zápis OV č.3 

 

1. Rekonstrukce obecního rozhlasu 

2. Posouzení požadavku na opravu místní komunikace na základě žádosti , 

3. Posunutí dopravních značek na cyklostezce směrem na Slavičín a Luhačovice 

4. Umístění nové značky upozorňující na pěší turisty 

5. Nemáme odpověď Městské policie na žádost o možných namátkových kontrolách 

volně se pohybujících psů 

6. Pomoc města při opravě střechy skladu SDH 

7. Studie prostoru a inženýrských sítí u nových stavebních míst v lokalitě ČUPA pro 

velký zájem o výstavbu domů v této lokalitě. 

 

 

III. Prezentace Ing, Pavla Hrbáčka st. o předpokládaných stavebních místech 

v lokalitách zástavbového území obce a o předpokládaných domech k prodeji. 

 

IV. Usnesení 

Usnesení 1/OsVN4/21 

Osadní výbor souhlasí s nákupem traktorové sekačky Stiga v hodnotě 68 587,- Kč se 

zaplacením ve dvou splátkách 

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdrželo se – 0 

Usnesení 2/OsVN 3/21 

Osadní výbor bere na vědomí rezignaci člena OV Ing. Martina Kováře  

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdrželo se – 0 

 

Usnesení 3/OsVN 4/21 

Osadní výbor souhlasí s příspěvkem 8 000 ,- Kč pro Klub žen na pořádání akce pro děti 

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdrželo se – 0 

 

 

Další řádná schůze proběhne 14. 6. 2021 v 17:00  

 

                                                                                                Bronislav Münster 

                                                                                                předseda OV 

 

Zapsala: Naďa Zemánková 


