
P/D:9/3/10/2022 

Zápis č. 9 

z jednání OV Nevšová dne 3. 10. 2022 

 

Místo zasedání: KD Nevšová 

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

Počet přítomných: 9 

Omluvení členové: - 

Neomluvené členové: - 

Další zúčastnění jednání OV: Pavel Hrbáček 

Ověřovatelé zápisu: Bronislav Münster 

Zapisovatel: Naďa Zemánková 

 

Schválený program jednání: 

• Aktuální informace  

• Dokončování úkolů stávajícího OV 

• Diskuze a závěr 

 

 

I. Informace předsedy OV a kontrola úkolů ze Zápisu č. 8 

 

1. Divoké kočky v obci – řešení do konce roku, nyní ve spolupráci s Krajskou veterinární 

stanicí Zlín a ochranářským spolkem úspěšně řešeno 

2. Projekty na r.2023 – předloženy návrhy  

3. Projekt Čtvrtě – návrh řešení předloží nový OV 

4. Rekonstrukce KD + knihovna,podána žádost na město Slavičín o dotaci 

5. Pozemkový úřad zahájení stavby – fy FIRESTA Brno, stav do konce r. 2022: zařízení 

staveniště, kácení stromů, betonování  

6. Vánoční strom 26. 11. 2022 – mše svatá,zajištění stromu, program MŠ, další program p. 

Hyžíková, spolupráce na organizaci – Kulturní komise 

7. Sakury u obchodu – výměna 2 stromů, další osázení keři zajišťuje p. Medvědová, 

Drgová, Zemánková, Hyžíková 

8. Fotbalová branka bude objednána na jaro, návrh spolupráce na fotbalovém hřišti 

9. Hospoda v Nevšové – znovuotevření pohostinství v budově č.p. 100 je 

nepravděpodobné, proto obec hledá řešení a prostory k zajištění provozu  

10. Oprava výtluků v obci – pod bytovkami směr ke KD a na tzv.Cikance 

11. Oslovení spolků, organizací a občanů s návrhy kandidátů do voleb do OV  

12. Společné posezení jako poděkování za práci pro obec - členů OV, pracovníků obce a 

dalších občanů, kteří se podíleli na chodu spolků v obci a na zajišťování a organizaci 

společenských akcí v Nevšové . 

 

 



II. OV Nevšová žádá Město Slavičín o: 

 

• Zajištění opravy altánu u cyklostezky směrem na Luhačovice 

• Opravu vozovky/cyklostezky v zatáčce u kříže nad kaplí, která byla nedávno 

rekonstruována a opět se propadá 

• SMS o zrevidování veřejného osvětlení z důvodů tmavých neosvětlených míst v 

obci 

 

 

 

 

 

Termín další řádné schůze bude 31. 10. 2022 v 17:00. 

 

 

                                                                                               Bronislav Münster 

                                                                                                předseda OV 

Zapsala: Naďa Zemánková 

 

 

 

 

 


