
P/D:8/5/9/2022 

Zápis č. 8 

z jednání OV Nevšová dne 5. 9. 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: Pavel Hrbáček 

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. 7 

 

1. Dožínky – vyhodnocení 

2. Střed obce – dokončení chodníku, nájezdy do dvorů 

3. Žádost  o příspěvek na nájezd – řešení realizace odloženi na r. 2023 

4. M. Sedláček – informace o projektu ulice Čtvrtě, prezentace návštěvy na DP Zlín: po 

jednání na dopravní policii navrženy nové varianty, které jsou průchodné a budou 

projednány s dotčenými obyvateli dané ulice 

5. Ve stopě šestidenní projednán žádost o průjezd katastrem obce  - OV souhlasí 

s průjezdem. 

6. Smlouva na údržbu kaple  

7. Divoké kočky v obci – návrh řešení na Krajské veterinární správě Zlín 

8. Pozemkový úřad – poldry a cesta na paseka – realizace bude probíhat od konce září 

2022  

9. Webové stránky obce, zaplaceno – je nutné komunikovat se správcem stránek 

10. Návrh na odkup pozemků - p. Hořáková – obec dostala návrh na odkup pozemků od fy 

Fondrealit.cz,ale vzhledem k blížícím se volbám současný OV nebude rozhodovat o tak 

zásadní otázce. 

11. Požadavek na odkup obecních pozemků : žádají OV a město 

Slavičín o odkup obecních pozemků parc.č. 3071/12. OV nesouhlasí s prodejem těchto 

pozemků. Případný prodej bude řešit nový OV. 

12. Nákup fotbalové branky pro mládež do sportovního areálu 

13. Návrh koncepce aktivit ve sportovním areálu v návaznosti na činnost TJ Sokol a 

veřejnosti 



14. OV bere na vědomí stížnost na konání soukromých ohňostrojů. Ty byly předem 

pořadateli telefonicky oznámeny předsedovi OV 

15. Prověřit, zda dvě nově zasazené sakury jsou uschlé a budou zasazeny nové – 

p.Medvědová,Drgová,Zemánková. 

16. Kontejnery – opět na kameře zaznamenáno nepovolené a nevhodné ukládání papíru do 

kontejnerů za obchodem 

 

II. Diskuse 

 

III. Usnesení 

Usnesení 1/OsVN8/22 

Osadní výbor souhlasí se zakoupením fotbalové branky pro neorganizované hraní fotbalu 

místních dětí 

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

 

Usnesení 2/OsVN8/22 

Osadní výbor nesouhlasí s odprodejem pozemků parc.č.3071/12  

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

 

 

Termín další řádné schůze bude 3. 10. 2022 v 17:00. 

 

 

                                                                                               Bronislav Münster 

                                                                                                předseda OV 

Zapsala: Naďa Zemánková 

 

 

 

 

 


