
P/D:6/11/7/2022 

Zápis č. 6 

z jednání OV Nevšová dne 11. 7. 2022 

 

Místo zasedání: KD Nevšová 

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

Počet přítomných: 8 

Omluvení členové: 1 

Neomluvené členové: - 

Další zúčastnění jednání OV: Matěj Medvěd, Vojtěch Drga 

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. 5 

- Letní slavnosti 20. srpen projednán konkrétní program akce 

- Projekt Čtvrtě – další jednání s projektantem 

- Výstavba chodníků pod kaplí - započala 

- Plán proveditelnosti nové výstavby v lokalitě Čupa – projednávají se podrobnosti 

zpracování 

- Prodej pozemků - v jednání s městem 

- Oprava prvků v MŠ - vyvoláno jednání se zhotovitelem 

- Vyjádření města k požadavkům OV – doposud se nevyjádřilo 

- Divoké kočky v obci – jednání na MěÚ o odchytu a kastraci 

- Žádost TJ Sokol Nevšová o finanční příspěvek na akci pro děti 

- Žádost SDH Nevšová o finanční příspěvek na pořádání požární soutěže  

- Žádost  č.p. 82 na odkup pozemku 

- Zajistit ořez větví na točně autobusu 

- Hlášení pro občany – žluté pytle s tříděným odpadem plastů nedávat do kontejnerů, ale 

v den svozu nechávat u svého domu – tento svoz je zdarma. Pokud občané dávají žluté 

pytle do kontejneru, tak ho naplní odpadem, který se odváží pravidelně zvlášť, a již 

nezůstane v kontejneru místo pro další plasty. 

 

II. Diskuse, nové úkoly 

 

• Vyhodnocení úspěšné akce ze dne 9. 7. 2022 - Dětské fotbalové odpoledne a minikemp 

na hříšti 



. 

   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. 

 

III. Usnesení 

Usnesení 1/OsVN6/22 

Osadní výbor souhlasí s příspěvkem 8 000,- Kč pro TJ Sokol Nevšová na podporu pořádání 

veřejné kulturních akce - Dětské fotbalové odpoledne a minikemp na hříšti 

Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdrželo se - 0 

 

Usnesení 2/OsVN6/22 

Osadní výbor souhlasí s příspěvkem 8 000,- Kč SDH Nevšová na podporu pořádání veřejné 

kulturních akce – Zlínské ligy v požárním sportu 

Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdrželo se - 0 

 

Usnesení 3/OsVN6/22 

Osadní výbor souhlasí s prodejem pozemku  pouze pod současnou dlouhodobě 

užívanou předzahrádkou u domu č.p. 82 

Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdrželo se - 0 

 

Termín další řádné schůze bude 1. 8. 2022 v 18:00 

 

 

                                                                                               Bronislav Münster 

                                                                                                předseda OV 

Zapsala: Naďa Zemánková 

 

 

 

 

 


