Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č.13/2006-2010 ze dne 13.11.2008
Přítomni: Roman Gross, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Ing. Václav Gross, Rudolf Tauchen,
Milan Hora
Program:

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

Zahájení
Vyhodnocení akcí r. 2008
Stanovení termínu veřejné schůze OV v Žebnici
Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí
Vodovod v obci – zdroj a rozvod
Návrh odprodeje budov v obci (obecní dům a základní škola)
Návrh plánu akcí pro r. 2009
Nainstalování vánočního stromu
Osvětlení rybníka v zimních měsících
Brigáda na úpravu břehů rybníka

Průběh jednání:
1. Zahájení provedl předseda osadního výboru – Roman Gross a seznámil přítomné s programem
jednání.
2. Vyhodnocení akcí r. 2008:
a) Dokončení povrchu dětského hřiště
b) Podílení se na opravě hřbitovní zdi – převod na r. 2009
c) Zalesnění skládky – provedeno
d) Oprava has. zbrojnice – pouze krytina fa Pašek
e) Vyřešení bezpeč. průchodu mezi farou a hř. zdí – v jednání
f) Vybavení dětského hřiště – bude provedeno v 11/2008
3. Termín veřejné schůze OV stanovuje na pátek 21.11.2008 v 19.00 h v hospodě U hasiče
v Žebnici – plán akcí na r. 2009 a vyhodnocení akcí r. 2008.
4. Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí – OV souhlasí se studií a nadále požaduje
přizvání zástupce OV Žebnice na první jednání s p. Boulou.
5. Vodovod v obci – OV požaduje se zaměřit na možnost napojení vody pro obci z vodovodního
řadu Plasy - OV žádá získání informaci o možnosti tohoto napojení a zavedení do Žebnice.
6. Návrh odprodeje budov v obci – OV navrhuje nabídnou k prodeji budovu Základní školy
v Žebnici a Obecního domu v Žebnici. Získané finanční prostředky OV požaduje použít na
zajištění vodovodu pro obec.
7. Návrh plánu akcí na r. 2009 – viz příloha
8. Nainstalování osvětlení vánočního stromu – OV žádá nainstalování osvětlení vánočního
stromu do 29.11.2008.
9. Osvětlení rybníka v zimních měsících – OV schválil umístění halogenů na plochu rybníka
v zimních měsících.
10. Brigáda na úpravu břehů rybníka – OV zajistí brigádu na přeskládání kamenů břehů rybníka.
Zapsala: Kepková Dana

