
P/D:5/6/6/2022 

Zápis č. 5 

z jednání OV Nevšová dne 6. 6. 2022 

 

Místo zasedání: KD Nevšová 

Začátek a konec jednání: 18:00 – 20:00 

Počet přítomných: 6 

Omluvení členové: 3 

Neomluvené členové: - 

Další zúčastnění jednání OV: Ing. arch. Lucie Plášková 

Ověřovatelé zápisu: Bronislav Münster 

Zapisovatel: Naďa Zemánková 

 

Schválený program jednání: 

• Aktuální informace  

• Nové a průběžné úkoly 

• Diskuze a závěr 

 

I. Informace předsedy OV a kontrola úkolů ze Zápisu č. 4 

 

- Letní slavnosti v obci 20.srpna – další upřesňující informace k organizaci  

- Vyjádření města k požadavkům ze zápisu č.2 – bez odezvy 

- Projekt Čtvrtě – předložení návrhu části studie 

- Výstavba chodníku střed obce – upřesnění termínu 

- Oprava části komunikace ke KD 

- Plán proveditelnosti Čupa 

- Projekt KD – konzultace k projektu rekonstrukce kulturního domu  

- Oprava kanalizace naproti domu – kanál vyčištěn, nutnost nově vybudovat 

šachtu v břehu pod bytovkami 

- Rekonstrukce zahrady u kaple 

- Oprava prvků v MŠ 

- Byla zakoupena nová chladnička do kuchyně KD 

- Nástup brigádníků na obec 

- Vyhodnocení úspěšné akce – Guláš fest 

- Informace a vyhodnocení akce – Vítání občánků 5.6.2022 

 

II. Diskuse, nové úkoly 

 

• Projednána žádost nového majitele nemovitosti č.p. 82  o odkup 

obecních pozemků kolem domu – je nutné přesné geodetické zaměření a pak lze jednat o 

možný prodej současné předzahrádky. 



• Stížnost na přemnožené divoké kočky v centru obce, které jsou ve špatném zdravotním 

stavu a průkazně přenáší nemoci (například kožní). Je nutno řešit na úrovni města a 

upozornit na situaci občany Nevšové a dál nekrmit tato nekontrolovatelně se množící 

zvířata. 

 

   Osadní výbor žádá město Slavičín : 

 

Opětovně žádáme Městský úřad Slavičín o řešení situace množství volně se množících 

koček, které mohou být zdrojem nemocí a nákazy nejen pro domácí zvířata, ale i pro děti. 

Viz veterinární zpráva. Žádáme město o vyjádření se k dané situaci a jejím řešení. 

 

III. Usnesení 

Usnesení 1/OsVN5/22 

Osadní výbor souhlasí příspěvkem 10 000,- Kč Klubu žen Nevšová na podporu pořádání 

veřejných kulturních akcí 

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

 

Usnesení 2/OsVN5/22 

Osadní výbor souhlasí s odměnou 3 000,- Kč obecním pracovníkům 

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

 

 

Termín další řádné schůze bude 11. 7. 2022 v 18:00 

 

 

                                                                                               Bronislav Münster 

                                                                                                předseda OV 

Zapsala: Naďa Zemánková 

 

 

 

 

 


