Osadní výbor Ţebnice
Zápis z jednání č.13/2014-2018 ze dne 11.09.2016
Přítomni:

Dana Kepková, Roman Gross, Rudolf Tauchen, Ing. Václav Gross, Milan Hora,
Luboš Šiml, Vladimír Soukup

Program:
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17.

Zahájení
Oprava křížů v okolí obce
Oprava herní sestavy na dětském hřišti
Vyčištění zanesených kanálů
Odstranění poškozené borovice u školy
Oplocení školní zahrady
Vpusť u nemovitosti p. Václavíka
Oprava stolu na stolní tenis
Cesta do Šebíkova
Obnova nátěru sezení nad obcí
Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení
Autobusová zastávka Sokolka
Kontrola obecních prostor v pronájmu
Ořez vrb u místního rybníka
Sekání v obci a okolí
Vrby na pískách
Diskuse

Průběh jednání:
1. Zahájení provedl předseda osadního výboru
2. Oprava kříţů v okolí obce – cenová nabídka od Miroslava Koči- urgence R. Gross
3. Oprava herní sestavy na dětském hřišti – opraveno a natřeno v letních měsících
4. Vyčištění zanesených kanálů – hlavně u čp. 46 Urban Josef - T.S. Plasy
5. Odstranění poškozené borovice u školy – bude provedeno po vegetačním období
po 15.11.2016
6. Oplocení školní zahrady – poptat nabídku na plotové díly 3D – realizace přesunuta
na jaro 2017
7. Vpusť u nemovitosti p. Václavíka – instalováno zábradlí
8. Oprava stolu na stolní tenis na dětském hřišti – přesunuto na jaro 2017
9. Cesta do Šebíkova – pokračování opravy, příkopy- cenová nabídka SÚS na jaře 2017
10. Obnova nátěru sezení nad obcí – provede mládež, barvu a dohled zajistí R. Tauchen
11. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení – provede mládež, barvu a dohled R. Tauchen
12. Autobusová zastávka Sokolka – zadáno Střední škola Kralovice- dozor R. Gross
13. Kontrola obecních prostor v pronájmu –

Obecní dům – D. Kepková, L. Šiml
Obecní škola – L. Šiml, R. Gross
Místní hostinec - L. Šiml, R. Gross
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14. Ořez vrb u místního rybníka – bude proveden ořez větví, které zasahují do komunikace –
středa 14.9.2016 L. Šiml a V. Soukup
15. Sekání v obci a okolí – cesta kolem včel za obcí a sekání v obci – T.S.
16. Vrby na pískách – rozštěpkování- zjistit zda trvá zájem p. Leitnera – osloví R. Gross. Pokud
nebude provedeno p. Leitnerem do konce listopadu 2016, bude provedeno svépomocí.
17. Diskuse

Zapsala: Kepková Dana

2

