P/D: 8/6/9/2021

Zápis č. 8
z jednání OV Nevšová dne 6. 9. 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
8
1
Bronislav Münster
Naďa Zemánková

Schválený program jednání:
•
•
•
•

Vyhodnocení pořádání akcí 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.7
-

-

Dožínky a oslavy 120. výročí založení SDH Nevšová - krátké vyhodnocení,
Vlajka omladiny – bude vytvořena replika – jaro 2022
Divoké kočky – střed obce – hledá se řešení ve spolupráci s městem
Zásilkovna – čekáme na podpis smlouvy mezi účastníky řízení
Světla Drahanec – byla uzavřena smlouva o pronájmu pozemku na umístění jednoho
ze sloupů osvětlení
Oplocení parčíku za čp. 100 – bude řešeno v příštím roce
Dokončení nové přípojky ve sportovním areálu
Výměna pozemků
– členové OV byli seznámeni se znaleckým posudkem,
na jehož základě souhlasí OV s výměnou. Jedná se o další návrh dohody a za OV
nevíme,zda je nyní ještě další řešení z pohledu nakládání s městskými pozemky možné
a zda může rozhodnout rada města jinak.Žádáme majetkový odbor města o
informování
Nové postavy Betlém – výroba dalších figur je z důvodů skluzu ve výrobě pro letošní
rok zatím ohrožena
Oslavy rozsvěcení vánočního stromu připadají na 27. 11. 2021, zajištění organizace
Vysázení uschlých stromků – zajišťují SMS
Zakoupení nové traktorové sekačky – 2. pol. září
Finanční podpora SDH – oslavy 120. let
Den seniorů s programem i pro veřejnost ve spolupráci s Městskou knihovnou
Slavičín – Kulturní dům Nevšová 2.10.2021 – podpora obce

-

Informace z jednání – schůzka předsedy OV u p.starosty 3.9 2021
Štěpkování dřevin na skládce za obcí směrem k pasekám. Dřeviny pochází z polomů
vzniklých vichřicí v letních měsících

2.Usnesení
Usnesení 1/OsVN8/21
Osadní výbor souhlasí s finanční podporou 10 000,- Kč na uspořádání oslav 120. výročí
založení SDH Nevšová
Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdrželo se – 0
Usnesení 2/OsVN 8/21
Osadní výbor souhlasí s finanční pomocí na občerstvení při pořádání Dne seniorů 2.10.2021
Finanční pomoc bude specifikována až na základě požadavku Klubu seniorů.
Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdrželo se – 0
Usnesení 3/OsVN 8/21
Osadní výbor souhlasí se štěpkováním dřevin na skládce za obcí směrem k pasekám
Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdrželo se – 0

Další řádná schůze proběhne 4.10 2021 v 17.00
Bronislav Münster
předseda OV
Zapsala: Naďa Zemánková

