Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č. 1/2006-2010 ze dne 03.12.2006

Jednání přítomni: Mgr. Zdeněk Chlup, Milan Hora, Roman Gross, Ing. Václav Gross,
Rudolf Tauchen, Dana Kepková
Body jednání:
1.Volba předsedy osadního výboru: Předsedou osadního výboru v Žebnici byl zvolen Roman
Gross a zástupce předsedy Dana Kepková.
Volba předsedy - počet hlasů pro 5/ 1 se zdržel hlasování.
Volba zástupce - počet hlasů pro 5/ 1 se zdržel hlasování.
2. Termín pravidelného jednání osadního výboru byl stanoven na každý 1. pátek v měsíci od
19. hod v kulturním domě.
3. Při projednávání všech záležitostí týkajících se obce Žebnice, žádá Osadní výbor Žebnice
Městský úřad Plasy, aby bylo před projednáváním těchto záležitostí na Městském úřadě Plasy
vždy předem známo k dané věci stanovisko Osadního výboru Žebnice.
4. Termín veřejné schůze Osadního výboru Žebnice se stanovuje na pátek 08.12.2006 od 19
hod. v hospodě U hasiče v Žebnici. Plán schůze bude vyhodnocení akcí za rok 2006 a plán
akcí na rok 2007.
5. Nová černá skládka „Na pískách“, kterou tvoří stavební odpad z probíhající opravy kostela
v Žebnici. Žádáme o okamžité odstranění.
6. Osadní výbor požaduje vyřešení problému zatékání dešťové vody do dvora č.p. 15 vlivem
nové rekonstrukce komunikace za pomníkem.
7. Osadní výbor požaduje dokončení přemístění místního rozhlasu do budovy kulturního
domu.
8. Osadní výbor žádá o pravidelné vyvážení kontejneru na plast 1 x za 14 dní a v případě
potřeby další svoz po telef. domluvě. Ostatní kontejnery zůstávají beze změny. Přistavění
sběrného vozu 1 x za 6 týdnů. Sběrný vůz bude umístěn před budovu kulturního domu.
9. Návrh plánu na rok 2007:
- dokončení rekonstrukce kulturního domu
- dokončení dětského hřiště
- vyřešení reklamace venkovního stolu na stolní tenis
- oprava přístřešku popřípadě výměna autobusové zastávky na I/27 – 2 ks
- oprava plotu školní zahrady
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dokončení oplocení sportovního areálu (vrata)
úprava rozmístění venkovního osvětlení ( autobusová zastávka – most)

10. Podněty pro další jednání osadního výboru:
- úprava travnatých ploch
- výsadba zeleně a ošetření zeleně
- dokončení přesunu obecního domu
- vodovod

V Žednici 03.12.2006

