
P/D: 1/10/1/2022 

Zápis č. 1 

z jednání OV Nevšová dne 10. 1. 2022 

 

Místo zasedání: KD Nevšová 

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

Počet přítomných: 6 

Omluvení členové: 3 

Neomluvené členové: - 

Další zúčastnění jednání OV:  

Ověřovatelé zápisu: Bronislav Münster 

Zapisovatel: Naďa Zemánková 

 

Schválený program jednání: 

• Rok 2021 - rekapitulace 

• Aktuální informace  

• Informace o rozpočtu na r. 2022 

• Diskuze a závěr 

 

I. Informace předsedy OV a kontrola úkolů ze Zápisu č. 11 

 

1. Žádost  o odkup obecního pozemku - projednáno 

2. Výměna pozemků – – v současnosti nelze řešit 

3. Informace o opravě solárního osvětlení v Drahanci – byla provedena oprava a seřízení 

solárních světel 

4. Výběr křovin a stromů v obci k ořezu 

5. Projekt na osazení elektrické plošiny na vstupním schodišti do kulturního domu pro 

přesun handicapovaných osob – výroba a realizace firmou HORIZONT-NARE Ostrava 

do konce 1. pololetí tohoto roku 

6. Kulturní akce v roce 2022 – požádat předsedy spolků o plán akcí na tento rok 

7. Osazení nových dřevin a řešení podoby obecní plochy naproti obchodu (Medvědová, 

Zemánková, Hyžíková, Drgová) 

8. Iniciovat změny v projektu chodníku pod kaplí 

9. Podnět k řešení uklízení psích exkrementů jejich majiteli na veřejných prostranstvích – 

upozornit v rozhlasové relaci, prověřit nákup speciálních košů + sáčků (J.Münster) 

10. Projekt dispozičního řešení pozemku proti obchodu po vykácení tújí – ing.O. Zemánek 

11. Diskuse k rozpočtu obce na rok 2022 – návrhy členů OV 

12. Diskuse – různé 

 

 

 

 

 



II. Osadní výbor žádá po městu Slavičín: 

Odbor správy majetku – ing. Radka Hořáková 

- Prořez lip v obci, prořez křoví a pořez tújí před obchodem ve středu obce 

vč. odstranění kořenů, pořez vzrostlé borovice před obchodem 

- Ve spolupráci s Městskou policií zajistit, aby nedocházelo k parkování 

vozidel na městském pozemku p.č. 4338/1, kde parkuje stále více vozidel 

a dochází k ničení travnaté plochy. 

- Projednání žádosti  která projevila zájem o koupi městského 

pozemku p.č. 630/11, který navazuje na její pozemky. 

bohužel nemá pozemky k výměně. V minulosti je odprodala 

v zájmu řešení Komplexních pozemkových úprav – poldr, komunikace C10. 

Žádost a dokumentace doložena 

- Projednání žádosti k výměně pozemků 

k výstavbě RD. 

Žádost doložena 

- Informovat OV o zájemcích o koupi, prodeji či pachtech městských pozemků 

v k.ú Nevšová ( např.  apod.) 

OV by se měl k jednotlivým prodejům, koupím a pachtech vždy vyjádřit. 

 

Odbor investic ing. Alena Viktorinová 

 

- Pokusit se zajistit změnu projektu v akci rekonstrukce středu obce – chodník. 

OV ve změně požaduje vystavět chodník na místě původního chodníku, tedy 

dále od hlavní komunikace než navržený nový chodník. 

- Následně žádáme IO o koordinaci s vybranou provádějící firmou projektu -

chodník tak, abychom i při případné změně projektu zajistili výstavbu co 

nejdříve. 

- Žádáme IO o řešení veřejného osvětlení v rámci projektu – chodník, o 

komunikaci s projektantem, komunikaci s fy EoN 

- Žádáme o koordinaci s provádějící firmou projektu – horská vpusť 

- Žádáme o pomoc při řešení projektu komunikace Čtvrtě a Rybník. 

Projektanta si zajistil OV. 

Vyčíslení ceny projektu a odměny za zhotovení projektu bude dodáno do týdne. 

- OV zajistil projektantku na projekt rekonstrukce vstupu do KD 

Cena projektu a odměny za zhotovení projektu bude dodána do týdne.  

- OV žádá IO o řešení tzv. Studie proveditelnosti v prostoru Čupa 

V současné době je stále více dotazů na tuto lokalitu v souvislosti s požadavky 

na výstavbu RD. Lokalita je v Územním plánu. 

 

   

   

 

 



III. Usnesení 

Usnesení 1/OsVN1/22 

 

Osadní výbor souhlasí s prodejem obecního pozemku p.č. 630/11 k.ú. Nevšová 

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

 

Usnesení 2OsVN1/22 

 

Osadní výbor zatím nedoporučuje výměnu obecních pozemků p.č. 4963 a části pozemku p.č. 

3077/10 -  Zdůvodnění: výměnu nelze řešit, dokud nebude v uvedené 

lokalitě vypracována zadaná studie proveditelnosti  

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

 

 

Termín další řádné schůze bude členům OV oznámen operativně mailem 

 

 

                                                                                               Bronislav Münster 

                                                                                                předseda OV 

Zapsala: Naďa Zemánková 

 

 

 

 

 

 


