
P/D:1/10/1/2023 

Zápis č. 1 

z jednání OV Nevšová dne 10. 1. 2023 
 

Místo zasedání: KD Nevšová 

Začátek a konec jednání: 17:00 – 20:30 

Počet přítomných: 6 

Omluvení členové: 3 

Neomluvené členové: - 

Další zúčastnění jednání OV: Tomáš Chmela – starosta 

Monika Hubíková - místostarostka 

Ověřovatelé zápisu: Bronislav Münster 

Zapisovatel: Naďa Zemánková 

 

Schválený program jednání: 

• Úvod k prvnímu zasedání nového osadního výboru 

• Vyhodnocení činnosti OV v předcházejícím volebním období  

• Kontrola zápisu OV č. 9 

• Úkoly osadního výboru  

• Střednědobý plán rozvoje obce 

• Požadavky na Město Slavičín 

• Usnesení 

• Diskuze a závěr 

 

I. Osadní výbor bere na vědomí: 

1. Kontrolu úkolů ze zápisu č. 9/2022    a 10/2022 ? 

2. Provedení opravy solárního osvětlení v Drahanci. 

3. Návrh střednědobého plánu rozvoje obce na období 2023 – 2030.  

 

II. Úkoly pro nejbližší období 

1. Schůzka mezi TJ Sokol, SDH a OV – využití sportovního areálu pro veřejnost                                                  

2. Odstranit zjištěné nedostatky při revizi elektro v Domě spolků a KD. 

3. Zakoupit mikrovlnnou troubu a vyměnit dřez v KD. 

4. Vyměnit odpadkový koš u Božích muk vedle cyklostezky (Stará cesta). 

5. Opravit překop v cestě u domu č. 87. 

 

III. Úkoly k realizaci do konce roku 2023: 

1. Návrhy na zpracování projektů na rok 2023 - ulice Čtvrtě a Rybník, část úseku 

neprojektované části cesty C 10 za obcí v rámci schválených pozemkových úprav, 

případně opravy opěrné zdi u autoservisu dle vyjasnění vlastníka. 



2. Návrh rekonstrukce a modernizace interiéru kulturního domu – projekt, který by byl určen 

k podání žádosti o dotace dodat k veřejnému projednávání, případně nechat vypracovat 

projekt na využití podkroví KD. 

3. Vyřešení problémů s údržbou, provedení opravy prasklin ve zdech interiéru, zábradlí u 

horního vstupu a na náspu v dětském hřišti a doplnění materiálů v hmatovém chodníku 

v MŠ.  

4. Návrh řešení dětského hřiště ve středu obce a parčíku u obchodu. 

5. Průběžně svolávat jednání osadního výboru s projektanty ke stavu  řešení územní studie 

v lokalitě Půllání a dle potřeby i s majiteli příslušných pozemků a zástupců města. 

6. Zakoupení dopravního prostředku pro potřeby obce – dosud nedořešeno. 

 

IV. Osadní výbor žádá město Slavičín o:  

 

1. Určení odborného pracovníka za město, který bude přítomen na kontrolních dnech na 

stavbě poldru a cesty na Paseka v rámci realizace pozemkových úprav v této části obce. 

2. Zjištění vlastníka rozpadající se opěrné zdi u autoservisu  souběžně i úkol pro člena 

osadního výboru pana Procházky (viz usnesení níže). 

3. Provedení revize dosud nezaevidovaného mostu ve správě města mezi domy č. 127 a č.124. 

4. Zrevidování stavu veřejného osvětlení. 

5. Prověření možnosti umístění fotovoltaických panelů na střechu KD.  

6. Opravení propadající vozovky v zatáčce nad kaplí (za křížem).  

6. Vyhodnocení stavu vytvořených prasklin a porušení povrchu na více místech cyklostezky. 

7. Vypracování smlouvy o dílo za nácvik programů k akci rozsvícení vánočního stromu. 

 

V. Usnesení: 

Usnesení 1/OsVN1/23 

Osadní výbor souhlasí s odměnou obecním pracovníkům za r. 2022 : 

– 3 000,- Kč a  -  3 000,- Kč. 

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

 

Usnesení 2/OsVN1/23               

Osadní výbor souhlasí s podporou pro mladé hasiče SDH Nevšová v rámci kroužku  

„ Soptíci“ .Jedná se o nákup dárkových předmětů za činnost v roce 2022.  

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

 

Usnesení 3/OsVN1/23 

Osadní výbor souhlasí s návrhem střednědobého plánu rozvoje obce do roku 2030 jako živý 

dokument, který bude průběžně aktualizován především podle ekonomické situace města a 

prioritních potřeb osadního výboru. 

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

 

 

 



Usnesení 4/OsVN1/23 

Osadní výbor nemá zájem o nabízený odkup lesních pozemků v k.ú. Nevšová,od společnosti 

1.ČESKÁ REALITNÍ č.p. 1797 a č.p. 1798. 

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

 

Usnesení 5/OsVN1/23 

Osadní výbor schvaluje nákup fotbalové branky s ukotvením na tréninkovém hřišti.  

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

 

Usnesení 6/OsVN1/23 

Osadní výbor schvaluje rozdělení úkolů svých členů za jednotlivé oblasti činnosti výboru a 

dále jejich delegaci pro komunikaci s organizacemi na území obce na období 2023 – 2026. 

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

 

Usnesení 7/OsVN1/23 

Osadní výbor pověřuje Pavla Hrbáčka ve spolupráci s Janou Drgovou provést revizi všech 

klíčů od dveří obecních budov a vypracováním klíčového režimu. 

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

 

Usnesení 9/OsVN1/23 

Osadní výbor pověřuje Bronislava Műnstera, Martina Procházku a Pavla Hrbáčka na jednání 

s projektanty a vlastníky příslušných pozemků při zpracování územní studie v lokalitě Půllání 

dne 27.1.2023. 

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

 

Usnesení 10/OsVN1/23 

Osadní výbor pověřuje Martina Procházku zjistit na Katastrálním úřadě ve Valašských 

Kloboukách, kdo je vlastníkem opěrné zdi mezi zastavěnou plochou autodílny 

, parc. č. st. 65 a místní komunikací, parc. č. 4338/8. 

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

 

Usnesení 11/OsVN1/23 

Osadní výbor pověřuje Bronislava Műnstera s Pavlem Hrbáčkem zpracováním předběžné 

kalkulace výdajů Osadního výboru Nevšová a následně plánu na rok 2023.  

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

 

Usnesení 12/OsVN1/23 

Osadní výbor žádá předsedy spolků o zaslání svých ročních plánů činnosti předsedovi OV  

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

 

                                                                                               Bronislav Münster 

                                                                                                předseda OV 

Zapsala: Naďa Zemánková 

 

Termín další řádné schůze OV je stanoven na 6. února 2023 v 17:00. 


