Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č.8/2006-2010 ze dne 28.10.2007
Přítomni: Roman Gross, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Milan Hora, Ing. Václav
Gross, Rudolf Tauchen, Luboš Šiml
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Investiční akce - Venkovní terasa KD v Žebnici
Drobné opravy v obci
Školení obsluhy motorových kos
Stanovení termínu veřejné schůze OV v Žebnici
Jednání OSJV Žebnice – 17.10.2007 – závěry z jednání
Kontrolní den zastupitelů Města Plasy
Závěr

Průběh jednání:
1. Zahájení provedl předseda osadního výboru – Roman Gross a seznámil přítomné s programem
jednání
2. Investiční akce
Terasa KD - probíhají závěrečné práce
- bylo vyčerpáno cca 75.000 Kč
- zbývá vyčerpat cca 25.000 Kč – štěrk, zábradlí – faktury
úprava hřiště – zřejmě nebude vyčerpáno v celé výši v roce 2007
p. Šiml zajistí nabídku na provedení od fy. Černý – Malý pro rok 2008
p. Gross – zajistí nabídku na dokončení veřejného rozhlasu v obci
vrt – není informace o stavu rozpracovanosti
3. Proběhlo dokončení drobných oprav na majetku obce – oplocení školy + autobusová zastávka
4. Plánovaného školení obsluhy motorových kos se zúčastní Roman Gross a Mgr.Zdeněk Chlup
Využívání technických služeb při úklidu obce – bude projednáno na dalším jednání
5. Termín veřejné schůze Osadního výboru Žebnice se stanovuje na 23.11.2007 od 19 h
v hospodě U hasiče v Žebnici. – p. Gross V bude v předstihu informovat zástupce MÚ Plasy
Plán schůze – vyhodnocení akcí r. 2007 a plán akcí na r. 2008.
– v předstihu bude rozeslána pozvánka spolu s anketními lístky na zjištění názorů občanů v
obci – pozvánku včetně anketního lístku připraví pan Chlup
6. OV se seznámil se závěry z jednání OSJV Žebnice ze dne 17.10.2007 – jednotlivé
body jednání byly projednány
- jednání se zúčastnili také zástupci osadního výboru ( Gross R, Hora M a Gross V )
a) oprava zdi kostela
OV navrhuje zařadit do rozpočtu na r. 2008 na tuto opravu částku ve výši 8.000 Kč dle
návrhu z jednání OSJV Žebnice
b) odstranění přerostlých keřů u vstupu na hřbitov
OV souhlasí s návrhem tuto záležitost řešit a požaduje od OSJV Žebnice předložení
návrhu na odstranění tůjí u zdi kostele včetně nové výsadby na tomto místě
c) osvětlení kostela
OV souhlasí s tím aby bylo provedeno nasvětlení kostela po opravě fasády v pátek 2.11.2007 v 18 h provede OV zkoušku nasvětlení kostela. – p. Gross V. pozve
pana Šimla na tuto zkoušku – Gross R. osloví zástupce OSJV – pana Urbana
7. Dne 12.11.2007 od 16.00 proběhne v Žebnici kontrolní den zastupitelů Města Plasy zaměřený
na majetek obce – za OV se zúčastní pan Gross R.
Zapsala: Kepková Dana

