Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č. 10/2010 – 2014 ze dne 11. 3. 2012
Přítomni:

Kepková Dana, Švejkovská Dagmar, Mgr. Chlup Zdeněk, Koča Miroslav, Šiml
Luboš, Tauchen Rudolf
Omluven:
Gross Roman
za MÚ Plasy: Ing. Gross Václav

1) VODOVOD
Ing. Gross informoval o jednání s Karlovickou zemědělskou, a.s. ohledně vodovodu pro obec
Žebnice:
- pro odběr vody pro občany bude sloužit samostatný vodojem, který se bude plnit po
doplnění vody do vodojemu pro potřeby zemědělského družstva
- MÚ Plasy převezme náklady za elektrickou energii na provoz vodovodu – zjišťují se
skutečné náklady při současném provozu
- bude proveden průzkum mezi občany ohledně zájmu o připojení na vodovod
- je nutné zajistit, aby nedocházelo k vývozům nevhodného a nebezpečného odpadu na místní
skládku Na pískách tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci pitné vody – pro tyto druhy odpadů je
k dispozici sběrný dvůr v Plasích. Občané budou informováni formou letáku.
- bude vybrán nejvhodnější prostor pro umístění vodojemu
2) OPRAVA VĚŽNÍCH HODIN
- cenová nabídka L. Hainz, spol. s r.o., Praha ze dne 23. 12. 2011 na opravu věžních hodin je
v cenové výši 126.962,40 Kč vč. DPH
- Farní úřad Plasy získal dotaci 60%, tzn. 76.000,- Kč
- Osadní výbor Žebnice na základě hlasování souhlasí se spoluúčastí 40%, tzn. 51.000,- Kč bude financováno z rozpočtu obce Žebnice
3) SCHŮZKA S p. BRUNCLÍKOVOU
- 19. 3. 2012 v 16 hodin proběhne v Žebnici informativní schůzka p. Brunclíkové a zástupců OV
ohledně požadavků OV na opravy v obci
- schůzky se zúčastní místostarosta Ing. Václav Gross
- požadavky na opravy: vyčištění kanálů a oprava usazení roštů + další požadavky projednané
přímo na schůzce
4) POŽADAVEK NA TS
- odvoz odpadu z autobusové zastávky na I/27 (směr na Kralovice)
5) ROZŠÍŘENÍ ROZHLASU
- OV navrhne, kam bude přidán amplion – z důvodu lepší slyšitelnosti hlášení
6) ÚKLID KOLEM CEST
- proběhne úklid odpadu kolem cest vedoucích do Žebnice (Partlovka, Plaská brána, Hůrka) –
úklid bude proveden vlastními silami dětí i dospělých
- pro děti budou zakoupeny motivační odměny – pravděpodobně ve formě buřtů a čokoládových
penízků
Zapsala: Dagmar Švejkovská
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