P/D:6/11/7/2022

Zápis č. 7
z jednání OV Nevšová dne 1.8 2022

Místo zasedání:
Začátek a konec jednání:
Počet přítomných:
Omluvení členové:
Neomluvené členové:
Další zúčastnění jednání OV:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

KD Nevšová
18:00 – 20:00
7
2
Ing.Pavel Hrbáček
Bronislav Münster
Jana Drgová

Schválený program jednání:
•
•
•

Aktuální informace
Nové a průběžné úkoly
Diskuze a závěr

I. Informace předsedy OV a kontrola úkolů ze Zápisu č. 6
-

Letní slavnosti 20. srpen projednán konkrétní program akce / schůzka 15.8/
Projekt Čtvrtě – další jednání s projektantem a na dopravním inspektorátu
Výstavba chodníků pod kaplí – řešení nájezdů k RD
Oprava prvků v MŠ – musíme vyhledat jiného dodavatele
Divoké kočky v obci – jednání na MěÚ o odchytu a kastraci
Žádost
o odkup pozemku parc.č.4342 – 65m2
Návrh smlouvy pro
na údržbu kaple a zahrady u kaple
Poškození vozovky u KD
Žádost o odkup pozemku od
– požadavek je třeba doplnit o jakou
konkrétní část z celé parcely 4338/1 se jedná.

II. Diskuse, nové úkoly
.
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.
V současné době už je případ silně medializován a je předmětem zájmu KVS .
Dotazy veřejnosti na daný problém byly předány městskému právníkovi.
OV žádá patřičné odbory města a vedení města o řešení problému v rámci kompetencí.

III.

Usnesení

Usnesení 1/OsVN7/22
Osadní výbor souhlasí s uvolněním částky 30 tis Kč z rozpočtu místní části
na dokončení nájezdů – položení obrubníků na nájezdech k č.p. 49 , č.p.50 , č.p.89.
Práce budou provedeny SMS v rámci akce – Dokončení středu obce.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se - 0

Usnesení 3/OsVN7/22
Osadní výbor souhlasí s prodejem pozemku
na základě žádosti.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se - 0

parc.č.4342 o výměře 65m2

Termín další řádné schůze bude 5.9 2022 v 18:00

Bronislav Münster
předseda OV
Zapsala: Jana Drgová

