Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č.18/2006-2010 ze dne 20.11.2009
Přítomni:

Roman Gross, Mgr. Zdeněk Chlup, Ing. Václav Gross, Rudolf Tauchen,
Milan Hora, Luboš Šiml

Program:

A.
B.
C.
D.
E.

Zahájení
Kontrola úkolů z minulého jednání OV
Příprava veřejné schůze OV
Plán činnosti na rok 2010
Různé

Průběh jednání:
ad. A

Zahájení provedl předseda Osadního výboru - p. Roman Gross a seznámil
přítomné s programem jednání.

ad. B

kontrola úkolů z jednání OV ze dne 13.09.2009
2)
3)

4)

.

5)
6)

7)

oprava chodníku u čp. 42
- vyřešeno – provedli TS
bezpečný průchod mezi farou a hřbitovem
- proběhlo jednání za účasti projektanta a byla naceněná projektová
dokumentace k ÚŘ
- 84.140, -Kč ( vč. DPH )
- OV doporučuje akci pozastavit a řešit následně společně s projektem
rozvodu vody a kanalizace po obci
vodovod v obci
- proběhlo jednání s Kralovickou zemědělskou za účasti zástupů města a OV
- ze strany Kralovické zemědělské vydáno dne 14.10.2009 souhlasné
stanovisko s provedením čerpací zkoušky a následně po zjištění vydatnosti
bude rozhodnuto o dalším postupu
- na 41. jednání RM – dne 21.10.2009 bylo dohodnuto
- zjistit podmínky a ocenění čerpací zkoušky za podmínek Kral. zem.
- zajistit chemický rozbor vody z vrtu
- zajistit právní ošetření kroků, které budou provedeny ze strany města
- doposud byl proveden odběr vzorku vody a předán k rozboru
- OV se nezúčastnil jednání, které se uskutečnilo s proj. ing. Samkem – ????
oprava hřbitovní zdi
OV není informován o dalším postupu
oprava venkovních omítek hasičské zbrojnice
- oprava byla provedena
- OV zajistil vlastními silami dodatečné odvodnění okapových svodů do
kanalizace
a)
ožnutí nově vysazených lesních kultur na pískách
- provedeno
b)
zakoupení zlatice – odsouhlaseno – zatím neprovedeno
c)
havarijní stav – kanalizační rošt – odstraněno SÚS
d)
prodej pozemků - Gross V. - bude projednáno na jednání ZM
e)
pronájem obecní místnosti – klubovna – v jednání
f)
úklid okolo autobusových zastávek I/27 - průběžně plněno
g)
žumpa ve škole – vyřešeno – zasypáno TS
h)
vybílení sálu a nátěr hřbitovní zdi - provedeno

ad. C veřejná schůze OV – příprava
veřejná schůze se uskuteční dne 04.12.2009 od 19.00 hod v hospodě „ U Hasiče“
tímto zveme zástupce města na toto jednání

ad. D plán činností na rok 2010
stav plnění rozpočtu pro obec Žebnice k dnešnímu dni
plán 2009
čerpáno

345.000, - Kč
92.300, - Kč

zbývá

253.700, - Kč

vzhledem ke skutečnosti, že zřejmě již nebudou čerpány v letošním roce žádné prostředky na hledání
nového zdroje vody pro obec – doporučuje ještě v roce 2009 OV zajistit výměnu oken v hospodě „U
Hasiče“ za nové plastové – v ceně do cca 50 tis. Kč ( 5 oken 150 x 150 )
k dispozici nabídka od fy. Dynal – p. Hora zajistí aktualizaci nabídky s využitím podzimních slev –
následně bude předloženo k odsouhlasení na RM tak, aby bylo zrealizováno z rozpočtu za rok 2009
převod na rok 2010
příděl od města na rok 2010

po tomto

plán na rok 2010

cca

205.000, - Kč
250.000, - Kč
455.000, - Kč

plán činností
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

autobusové zastávky ( I/27 ) – výměna
veřejné osvětlení
doplnění 1 ks světla a úprava rozmístění světel
mezi starým obecním domem a farou
zábradlí u rybníka – odstranění
chodník podél hospody
plakátník, dětské atrakce, lavičky – oprava
lavičky 2 ks + 2 ks odpadkové koše
vodovod v obci
hledání zdroje + projektová dokumentace
rozvodů vody, kanalizace + ČOV
ostatní – pravidelná činnost chodu obce

50.000, - Kč
15.000, - Kč
vlastním silami
12.000, - Kč
8.000, - Kč
7.000, - Kč
363.000,- Kč
vlastními silami
+rozpočet obce

pokud se neuskuteční výměna oken v hospodě v roce 2009 + 50 tis. Kč pro rok 2010
ad. E různé
1)

odpojení elektro

– škola a bývalý obecní dům

OV se podivuje nad způsobem odpojení přívodů elektro pro výše uvedené budovy
odpojení proběhlo bez vědomí jak OV, tak nájemců ( p. Kepka, p. Švejkovský )
OV žádá o opětovné připojení obou objektů v ekonomicky přijatelném tarifu s ohledem na
využití těchto budov a úhradu za elektřinu zahrnout do nájemních smluv, popř. projednat
jiný způsob připojení elektro
2)

osvětlení kostela
OV nemá k dispozici žádnou informaci ohledně řešení nápravy svévolné úpravy osvětlení
od fy. Staněk při výměně žárovky

Zapsal. Gross V

