Osadní výbor Žebnice
Zápis z veřejné schůze č. 2/2006-2010 ze dne 09.12.2006

Přítomni: Mgr. Zdeněk Chlup, Milan Hora, Roman Gross, Ing. Václav Gross, Rudolf
Tauchen, Dana Kepková
Hosté: starosta MěÚ Plasy Mgr. Miloslav Hurt a místostarosta MěÚ Plasy Václav Šiml

Program: 1. Zahájení
2. Představení nových členů osadního výboru
3. Vyhodnocení akcí roku 2006
4. Seznámení s plánem akcí na rok 2007
5. Výhody a nevýhody malých obcí
6. Návrh společného vrtu pro H. Hradiště a Žebnici
7. Rozpočet financí až do roku 2014
8. Otázka spuštění hodin na kostele
9. Vyvážení konternerů
10. Podněty a návrhy občanů

1. Zahájení veřejné schůze osadního výboru provedl Mgr. Zdeněk Chlup a přivítal
starostu a místostarostu MěÚ Plasy a seznámil přítomné s programem schůze.
2. Seznámení s průběhem voleb osadního výboru a představení nových členů.
3. Roman Gross vyhodnotil akce roku 2006 a jejich financování: rekonstrukce kulturního
domu, oprava místní komunikace okolo rybníka, kácení lípy u pomníku, příspěvek na
rekonstrukci kostela, položení podlahové krytiny v místnosti pro osadní výbor
v budově kulturního domu.
4. S plánem akcí na rok 2007 seznámil přítomné Rudolf Tauchen: vodovod-vrt, úprava
okolí rybníku, oprava cesty do „Šebíkova“, krytina a fasáda budovy hasičské
zbrojnice, dokončení rekonstrukce kult. domu, dokončení dětského hřiště, vyřešení
reklamace vekovního stolu na stolní tenis, oprava přístřešku popřípadě výměna
autobusové zastávky na I/27 – 2 ks, oprava plotu školní zahrady, dokončení oplocení
spor.areálu (vrata), úprava rozmístění venkkovního osvětlení (autobusová zastávka –
most). K akcí na r. 2007 doporučil místostarosta V. Šiml upřednostnit v daném roce
některé akce a na ty se zvláště zaměřit. Schválil přemístění všech prostor do objektu
kulturního domu (knihovna, hospoda, sál, místnost osadního výboru, rozhlas)

5. Starosta Mgr. M. Hurt obeznámil přítomné s výhodami a nevýhodami malých obcí.
Zhodnotil centrum obce – významné budovy kostel a fara. Kladně vyhodnotil práci
osadního výboru a akce, které proběhly v r. 2006. Popřál úspěch novým členům
osadního výboru.
6. Mgr. Zdeněk Chlup seznámil přítomné s návrhem společného vrtu pro Žebnici a H.
Hradiště z území „Na hůrce“.
7. Ing. Vašek Gross přečetl plánované akce až do roku 2014 a jejich finance.
8. Mgr. Zdeněk Chlup obeznámil přítomné se záležitostí spuštění hodin na kostele.
Přečetl zápis z jednání ve věci spolupráce města Plasy a farou Plasy a Žebnice konané
dne 04.12.2006.
9. Ing. Václav Gross přednesl žádost osadního výboru o pravidelném vyvážení
kontejnerů na plast 1x za 14 dní a v případě potřeby další svoz po telef. domluvě.
Ostatní kontejnery beze změny.
10. Podněty a návrhy občanů:
a) Pavel Gross se dotazoval na zbytečné vyhledávání vody „Na bráně“. Starosta
Mgr. M. Hurt vysvětlil tuto záležitost.
b) Návrh Petra Zemana na opravu propadlého chodníku před svým domem.
c) Návrh Jaroslava Kohouta opravy veřejného osvětlení u domečků.
d) Miroslav Zeman upozornil na díru v opravené komunikaci v uličce.
e) Mgr. Zdeněk Chlup upozornil na vznik různých černých skládek v okolí
Žebnice zvláště na černou skládku „Na pískách z opravy kostela.
f) Ladislav Vopat upozornil na průtok děšťové vody přes pozemek p. Plasa. –
místostrosta navrhl tuto záležitost projednat s ZD Kralovice. Nutnost
zaznamenat vždy datum vzniklé situace.
g) Pavel Gross nadnesl dotaz na kácení a výsadbu zeleně v Žebnici.
h) Petr Švejkovský přednesl návrh vybudování chodníku mezi farou a hřbitovem.
i) Petr Švejkovský se dotázal, jak bude fungovat odběr vody z fary pro potřeby
občanů na zálevání hrobů po plánovaném prodeji fary.
9.

