P/D: 6/12/7//2021

Zápis č. 6
z jednání OV Nevšová dne 12. 7. 2021

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

KD Nevšová
18:00– 20:30
7
2
Mgr. Tomáš Chmela, Ing. Pavel Hrbáček
Vojtěch Drga a Matěj Medvěd,
Věra Andersová
Bronislav Münster
Naďa Zemánková

Schválený program jednání:
•
•
•
•

Organizace konání „Dožínkových oslav“ v obci
Vyhodnocení a kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání
Aktuální informace
Diskuze a závěr

1. Informace předsedy OV a kontrola úkolů ze Zápisu č.5
-

-

Přijetí a uvítání nového člena OV
Organizace - Dožínky 2021: program – informace podal M. Medvěd, zajištění
pozvánek a článku do Zpravodaje – V. Drga, rozdělení úkolů; další setkání
organizačního výboru proběhne 25. 7. v 19 hodin
OV a pomoc obcím zasaženým tornádem – nákup a zaslání potřebného materiálu
Iniciativa SDH – materiální pomoc jižní Moravě - informace podal Ladislav Husták
Členové SDH odstraňovali v obci polámané stromy po silném větru
Finanční pomoc města pro SDH při opravě střechy skladu cca 45 tisíc Kč
Informace p. Hustáka o konání Zlínské ligy včetně nočního závodu dne 17.7.2021 a
žádost o spolupráci a příspěvek
Informace p. Hustáka o prokopání a zřízení elektrické přípojky u petanquového hřiště
na pozemku obce
Uschlé stromky na cyklostezce směrem na Luhačovice – zajistit na podzim dosazení
nových stromů
Posunutí kříže na horním konci
Zakoupení nové traktorové sekačky na trávu – zatím nejsou v prodeji, zapůjčena
sekačka zn. Stiga
Box Zásilkovna v obci v řešení
Finanční podpora a spolupráce obce při žákovskému turnaji v kopané

-

Oprava MŠ v obci a návaznost na akce v KD – termín cca říjen, děti budou dočasně
umístěny v školkách ve Slavičíně
Osvětlení solár v Drahanci – dokončení projektu
Lavička u božích muk na cyklostezce
Střed obce dokončení
Značky na cyklostezkách – st.cesta + Luhačovice – úkol pokračuje
Nové postavy do obecního „ betléma“ – další postavy se vyrábí
Zasíťování stavebního pozemku
– zaslat vyspecifikovanou žádost
Prodej pozemku
– starosta navrhuje posouzení na místě
Výměna pozemku s
– v posouzení příslušného odboru MěÚ
Prodej a výměna pozemku u domu č.p.2 Stav pronájmu pozemku pro
Vlajka omladiny
Na rekultivovaném pozemku za obcí byla vyvezena stavební suť – zákaz skládky
informovat místním rozhlasem
Projednána stížnost na zamořování obce kouřem z pálení různých materiálů

2. Vyjádření starosty města Mgr. Tomáše Chmely - Požadavky na město
- Zpracování studie proveditelnosti výstavby v lokalitě zvané Čupa na základě
schválení Územního plánu – OV žádá o následné zadání studie proveditelnosti
- Možnost návrhu a provedení inž. sítí – žádost
- OV žádá investiční oddělení města o dotaz na EoN zda se bude realizovat
výstavba trafostanice na pozemcích nad tzv. Cikankou

3. Diskuse a závěr
4. Usnesení
Usnesení 1/OsVN6/21
Osadní výbor souhlasí s přijetím nové členky OV paní Ireny Hyžíkové
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0
Usnesení 2/OsVN 6/21
Osadní výbor souhlasí s nákupem materiálu hodnotě 2 000,- Kč pro pomoc obcím zasaženým
tornádem
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0
Usnesení 3/OsVN 6/21
Osadní výbor souhlasí s příspěvkem 2 000,- Kč pro TJ Sokol Nevšová na spolupořádání
žákovského turnaje, poskytnutím občerstvení .
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0

Usnesení 4/OsVN6/21
Osadní výbor souhlasí s příspěvkem 8 000,- Kč pro SDH Nevšová na spolupořádání akce
Zlínská liga v požárním sportu, uhrazení občerstvení .
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se
Usnesení 5/OsVN6/21
Osadní výbor souhlasí s výměnou a doplacením hodnoty pozemku - předzahrádka za vjezd –
parcela č.4338/5 o výměře 22 m² a 4338/1 cca 15 m² ve vlastnictví města za část pozemku č.
st.4 o výměře 5 m² - vlastníci
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se
Další řádná schůze proběhne 2. 8. 2021 v 18.00
Bronislav Münster
předseda OV
Zapsala: Naďa Zemánková

