P/D: 5/14/6//2021

Zápis č. 5
z jednání OV Nevšová dne 14. 6. 2021

Místo zasedání:
Začátek a konec jednání:
Počet přítomných:
Omluvení členové:
Neomluvené členové:
Osoby přizvané k jednání OV:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

KD Nevšová
16:30 – 20:30
9
Mgr. Tomáš Chmela, Ing. Pavel Hrbáček
Vojtěch Drga a Matěj Medvěd
Bronislav Münster
Naďa Zemánková

Schválený program jednání:
•
•
•
•
•

Návrh konání „Dožínkových oslav“ v obci
Přednesení zprávy o územním plánu a možnostech nové výstavby v obci
Vyhodnocení a kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání
Aktuální informace o akcích
Diskuze a závěr

1. Prezentace návrhů hostů schůze OV - V. Drga a M. Medvěd:
• Projekt Zlepšujeme Slavičín – rekultivace obecního sadu v lokalitě pod Čupy–
informace k projektu předložil Vojtěch Drga;
• Návrh programu obecních dožínek 21.8. 2021 přednesl Matěj Medvěd; společná
schůze k projednání podrobností za účasti organizátorů a zástupců složek proběhne
20.6. v 18:00
2. Prezentace Ing. P. Hrbáčka - za účasti starosty města:
• Předpokládaná stavební místa v lokalitě celé obce a možné domy k prodeji
• Diskuse na téma nového Územního plánu v obci se starostou města
- Lokalita Čupa – plán proveditelnosti
- Zástavba prostoru nad Cikankou –
- nový Územní plán v návaznosti na nový stavební zákon.
- Směny a prodeje pozemků v obci
3. Vyjádření starosty města Mgr. Chmely k dotazům v Zápise OV č.4
- Rekonstrukce kuchyně v MŠ – pravděpodobný termín říjen 2021
- Rekonstrukce rozhlasu v obci – zatím nejsou kapacity
- Umístění značky na cyklostezce směrem na Luhačovice – upozorňující na pěší
turisty a posunutí dopravních zákazových značek na obou cyklostezkách
- Finanční pomoc města a OV při opravě střechy skladu SDH

-

Namátková kontrola městské policie při kontrole volně pobíhajících psů po obci

4. Kontrola úkolů ze Zápisu č.4 a informace předsedy OV
5.

Petice T-Mobile, účinnost nového nastavení vysílače – předáno na MěÚ
Vlajka omladiny – informace J.Münster o možnostech restaurování vlajky
Dokončení středu obce – připomínky
Lavička u Božích muk – cyklostezka směr Luhačovice
Hopsinky - dokončeno
Brigádníci
Odkup obecního pozemku
Směna pozemků s
Odkup pozemků města novým majitelům domu č.2
Problém s pozemky u domu
Projekt osvětlení komunikace v Drahanci – info
Finanční pomoc města a OV pro SDH – oprava střechy skladu
Pobočka Zásilkovny – rozhodnutí o umístění v obci
Umístění nové lavičky na tzv. staré cestě u božích muk

Diskuse a závěr
• Doplnění člena OV
• Informace p. Hustáka o konání Zlínské ligy včetně nočního závodu dne 17.7.2021
• Informace p. Anderse o potřebě vybudování bezbariérového přístupu – hledat dotační
titul

IV. Usnesení
Usnesení 1/OsVN5/21
Osadní výbor doporučuje realizaci projektu Zlepšujeme Slavičín – rekultivace obecního
sadu
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0
Usnesení 2/OsVN 5/21
Osadní výbor souhlasí s prodejem obecního pozemku p.č.630/15 – 544m2 v současném
užívání
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení 3/OsVN 5/21
Osadní výbor bere na vědomí nástup nového člena OV paní Ireny Hyžíkové
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0

Další řádná schůze proběhne 12. 7. 2021 v 17:00
Bronislav Münster
předseda OV
Zapsala: Naďa Zemánková

