Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č.1/2010 - 2014 ze dne 07.11.2010
Přítomni: Dagmar Švejkovská, Rudolf Tauchen, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Miroslav Koča,
Roman Gross, Luboš Šiml

Program:

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

Zahájení
Volba předsedy OV
Projednávání požadavků OV
Termín veřejné schůze OV
Akce roku 2010
Vyhodnocení roku 2010
Plán akcí na rok 2011
Osvětlení klubovny pro mládež v bývalém obecním domě
Rozmístění antuky na hřišti
Termín osvětlení vánočního stromu

Průběh jednání:
1. Zahájení provedl p. Roman Gross
2. Volba předsedy OV – předsedou OV v Žebnici byla zvolena Dana Kepková (počet hlasů
pro 6), místopředsedou Roman Gross (počet hlasů pro 6), zapisovatelkou Dagmar Švejkovská
(počet hlasů pro 6)
3. Při projednávání všech záležitostí týkajících se obce Žebnice, žádá OV Město Plasy, aby před
vlastním projednáváním orgány města bylo vždy předem známo stanovisko OV Žebnice
k dané skutečnosti.
4. Termín veřejné schůze OV Žebnice se stanovuje na 26.11.2010 od 19.00h v hospodě U hasiče
5. Akce roku 2010 – a) autobusové zastávky (I/27) - v současné době realizováno SOŠ Kralovice
b) veřejné osvětlení – bude dokončeno v měsíci listopadu
c) vodovod v obci – seznámení s rozborem pitné vody z vrtu a vydatnosti
6. Vyhodnocení akcí 2010:
a) autobusové zastávky (I/27)
60.000,-b) veřejné osvětlení
40.000,-c) dovybavení dětského hřiště (plakátník, dět.atrakce)
d) lavičky + odpadkové koše na dět. hřišti
e) vodovod v obci – rozbor
40.000,-7. Plán akcí na rok 2011:
a) vodovod v obci – úpravna vody, projektová dokumentace, jednání
s Kralovickou zem. a.s. , rozvod vody
b) přístřešek pro posezení na dětském hřišti + lavičky, stůl, odpad.koš
c) bezpečný průchod od autobusové zastávky (I/27)
d) odpočinkové posezení pro turisty a návštěvníky obce + informační
tabule + odpadkový koš - v zatáčce nad obcí směr Plasy
8. Osvětlení klubovny mládeže v bývalém obecním domě – zajistí p. Gross
9. Rozmístění antuky na hřišti - brigáda
10. Osvětlení vánočního stromu v Žebnici – OV požaduje termín osazení žárovek do 25.11.2010
(slavnostní rozsvěcování vánočního stromu je 27.11.2010)

Zapsala: Kepková Dana

