Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č.10/2006-2010 ze dne 23.02.2008
Přítomni: Roman Gross, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Ing. Václav Gross, Rudolf Tauchen,
Luboš Šiml
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Schválený rozpočet na rok 2008
Vrt pro obecní vodovod
Vyjádření OV k odpovědím MěÚ Plasy
Průběh akcí r. 2008
Informace o probíhajících inventurách majetku
Stanovisko OV k problematice životního prostředí
Seznámení se zápisem s revizí el. zařízení
Pořadavky na tech. služby Města Plasy
Stanovisko k zhoršujícímu se stavu chodníku u mostu

Průběh jednání:
1. Zahájení provedl předseda osadního výboru – Roman Gross a seznámil přítomné s programem
jednání.
2. OV se seznámil se schváleným rozpočtem na rok 2008.
3. Informace o plánované realizaci vrtu pro obecní vodovod.
4. Vyjádření OV k odpovědím MěÚ Plasy :
a. Oprava propadlého chodníku u domu p. Zemana – OV žádá sdělit
informaci v jaké fázi je tato záležitost.
b. Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí – OV nesouhlasí, že
nebyla tato věc zařazena do rožpočtu r.2008. OV žádá zajistit
přislíbený postup z r. 2006 – 1. schůzka s Policíí ČR
2. studie řešení a následné schválení
3. realizace
Body 1. a 2. bylo možno realizovat již
v r.2007, protože požadavek OV trvá již
od r. 2006.
c. Vyjasnit majetkové vztahy od dětského hřiště k mostu – OV požaduje
zintenzivnit postup v této věci.
5. Průběh akcí v r. 2008:
a. Nákup pozemků – zajišťuje MěÚ Plasy.
b. Oprava has. zbrojnice – OV zajistí nabídky a následné výběrové řízení.
Oprava zdi kostela – OV projedná realizaci se zástupci OSJV Žebnice.
c. Veřejné osvětlení Sokolka – OV nezná podrobnosti, bude projednáno na
dalším jednání OV.
c. Dokončení dětského hřiště – materiál k dispozici, v současné době je
nabídka fa Černý a Malý – 72.000Kč, bude připravováná druhá nabídka.
d. Vybavení hřiště – bude realizováno po dokončení povrchu hřiště
– v současné době několik nabídek.
6. Informace o probíhajících inventurách majetku – majetku obce a majetku SDH.
7. Stanoviska OV k problematice životního prostředí (viz zápis komise ŽP ze dne 14.03.2006):
a. Křížek u hřbitovní zdi (bod č. 181) - po jednání zástupců OV a komise ŽP ze
dne 20.02.2008 byl dohodnut částečný ořez tůjí za účelem zviditelnění
křížku.
b. Hřbitovní zeď (bod č. 182) – s komisí ŽP domluveno dosazení tůjí, MěÚ
Plasy tůje nezajistil.
c. Prostor po pokácené lípě na návsi (bod č. 183) – dohodnuta výsadba
globusovitých javorů nebo hlohů. Manželé Skybovi vysadili jeden dub.
d. Úvoz směrem k Šebíkovu (bod 184) – bude proveden prořez dřevin.
e. Úvoz směrem na Plasy (bod 185) – průběžně udržován ve spolupráci
TS Plasy a OV Žebnice.
f. Úvoz jižní směr na Plasy (bod 186) – po dohodě se zástupcem ZD Kralovice
navrhovaná výsadba zavržena.

g. Křížek u komunikace na Plasy (bod 187) – na doporučení komise ŽP doplnit
zničenou lípu – nebyla MěÚ Plasy dodána.
h. OV počátkem roku zajistil materiál na oplocení části skládky Na Pískách.
V březnu OV provede oplocení a požaduje zajištění sadbového materiálu za
účelem zalesnění. Předjednáno s ing. Pořádkem.
8. OV bere na vědomí zprávu o revizi el. zařízení o objektu KD a has. zbrojnice. Odstranění
závad provede p. Soukup, Žebnice 30.
9. Požadavky OV Žebnice na TS Města Plas na rok 2008:
a. 14.03.2008 – odvoz po úklidu zimního posypu a hřbitovní zdí
b. poslední týden v květnu sekání trávy v obci
c. druhý týden v měsíci červenci sekání trávy v obci. Žádáme dodržení
tohoto termínu.
d. poslední týden v měsíci říjnu – úklid listí a odvoz hřbitovního odpadu
10. OV žádá stanovisko k bodu 6. z jednání OV č. 7 ze dne 3.8.2007 – zhoršující se stav chodníku
u mostu.
Zapsala: Kepková Dana

