Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č.20/2006-2010 ze dne 26.03.2010
Přítomni: Roman Gross, Mgr. Zdeněk Chlup, Ing. Václav Gross, Luboš Šiml, Dana Kepková, Milan
Hora
Host :
Josef Urban – předseda OS Jakub Větší
1.
Zahájení
2.
Návrh OS Jakub Větší na využití budovy bývalé školy
3.
Tůje u hřbitovní zdi
4.
Skládka na Sokolce
5.
Havarijní stav fary
6.
Odstranění pařezů u hřbitovní zdi
7.
Informace www. stránek
8.
Plán akcí r. 2010
9.
Schválení plánu skládek tuhých statkových hnojiv
Průběh jednání:
1. Zahájení provedl předseda osadního výboru - p. Roman Gross přivítal hosta pana Urbana a
seznámil přítomné s programem jednání.
Program:

2. Návrh OS Jakub Větší na využití budovy bývalé školy - OV byl ústy předsedy OS Jakub Větší
Josefa Urbana informován o návrhu OS využít budovu bývalé školy za účelem zřízení denního
stacionáře pro seniory. OS slovy svého předsedy nabízí své služby a pomoc při prosazování
tohoto záměru. OV doporučuje detailní zpracování tohoto záměru a projednání tohoto návrhu
OS na úrovni Rady města Plasy.
3. Tůje u hřbitovní zdi – OV nesouhlasí s porážením tůjí u hřbitovní zdi z důvodu nezahájení
nové domluvené výsadbě nad tůjemi. OV se chce vyjádřit ke stanovisku komise ŽP.
4. Skládka na Sokolce – OV urguje závoz – projednání s TS – příslib z jednání předsedů OV
5. Havarijní stav fary – OV upozorňuje na havarijní stav – padání střešní krytiny na komunikaci –
ohrožení bezpečnosti občanů
6. Odstranění pařezů u hřbitovní zdi – bude projednáno na příštím jednání OV
7. Stránky www. zebnice.cz – OV předá zpětně k doplnění zápisy z minulých jednání
8. Plán akcí r. 2010 – a) autobusové zastávky (I/27) - zajistí R. Gross – čekáme nabídku od SOU
Kralovice
b)veřejné osvětlení – OV žádá o projednání s firmou p. Staňka doplnění a
rozmístění 1 ks veřejného osvětlení dle návrhu OV. Doporučujeme
svolat jednání za účasti OV.
c)plakátník – OV zajistí nabídku
d)lavičky na dětském hřišti – OV zajistí vytipování a nabídku –
p. R.Gross
e)vodovod v obci – p. R. Gross seznámil přítomné s 2 provedenými
rozbory vody z vrtu Kralovické zemědělské a.s. OV bere na vědomí
nabídku ZD Trstěnice – zkouška vydatnosti vrtu. Realizace po sklizni.
9. Schválení plánu skládek tuhých statkových hnojiv – OV bere na vědomí požadavek Kralovické
zemědělské a.s. OV souhlasí kromě 25/A, 30, 32, 40,41. Bylo již předběžně odsouhlaseno RM.

Zapsala: Kepková Dana

