Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č.15/2010-2014 ze dne 22.05.2013
Přítomni:

Roman Gross, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Miroslav Koča,

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Nebezpečný úsek na komunikaci v okolí havarijního stavu hřbitovní zdi
Prohlídka pomníku padlých z důvodu opravy
Oprava vnitřku hasičské zbrojnice
Vodovod
Oprava poškozeného zábradlí u rybníka
Prohlídka obce
Požadavek na Technické služby města
Vymalování klubovny
Vodovod – vyhodnocení projektové dokumentace
Prořez dřevin v obci
Prořez dřevin v aleji Na pískách

Průběh jednání:
1. Zahájení provedl předseda osadního výboru
2. Nebezpečný úsek na komunikaci v okolí havarijního stavu hřbitovní zdi – OV upozorňuje
na dlouhotrvající nebezpečný stav-nebezpečný úsek jak pro průchod občanů, tak i pro průjezd
vozidel. OV dává dotaz z důvodu bezpečnosti občanů, kdy bude tento neuspokojivý stav
odstraněn vlastníkem objektu
3. Prohlídka pomníku padlých z důvodu opravy – dne 21.05.2013 proběhla prohlídka
pomníku padlých se stavební techničkou – budou předloženy 2 nabídky této opravy
4. Oprava vnitřku hasičské zbrojnice – svépomocí a mládeží (mladí hasiči) byl opraven
vnitřek hasičské zbrojnice
5. Vodovod – OV bere na vědomí informaci o plánovaném jednání v měsíci červnu 2013
s Kralovickou zemědělskou a.s. a zástupci Města Plasy za účasti osadního výboru
6. Oprava poškozeného zábradlí u rybníka – realizaci provede p. J. Ingriš
7. Prohlídka obce – v měsíci dubnu 2013 proběhla prohlídka obce se zástupci Města Plasy
p. Ing. Grossem a stavební techničkou pí. Brunclíkovou za účasti zástupce OV p. R. Grosse.
Zjištěno:
 Oprava pomníku padlých
 Propadlá komunikace u čp. 46 (p. L. Urban a pí. D. Švejkovská)
 Zastřešení terasy u hospody U hasiče – realizace p. L. Pánek
 Dovoz hlíny + štěrk (drcená 0,8) k čp. 19 (pí. I. Pfeiferová)
 Přislíbení informačních tabulek – 5 x NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, 1 x ZÁKAZ
VJEZDU KOL, 2 x ZÁKAZ SKLÁDKY
8. Požadavek na Technické služby města –
 Znovu zmulčování travnatých ploch v první polovině měsíce června (okolo
10.6.)
 Dovoz hlíny a štěrku (drcená 0,8) k čp. 19 dle bodu 7)
 Sekání trávy v celé obci – termín 8.- 12.7. (konání traktoriády)
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9. Vymalování klubovny – svépomocí mládeží bude vymalována klubovna v budově bývalého
obecního domu
10. Vodovod - vyhodnocení projektové dokumentace – za účasti zástupce OV proběhlo
vyhodnocení vítěze zakázky na zpracování projektové dokumentace. Vítězem se stala firma
Ing. Jaroslav Faiferlík, Plzeň za cenu 167 851 Kč včetně DPH
11. Prořez dřevin v obci – na jaře byl proveden prořez dřevin v obci
12. Prořez dřevin v aleji Na pískách – v měsíci květnu byl proveden prořez dřevin
v aleji Na pískách

Zapsala: Kepková Dana
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