Osadní výbor Ţebnice
Zápis z jednání č.12/2014-2018 ze dne 05.06.2016
Přítomni:

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

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení
Úhyn ryb v obecním rybníku
Oprava křížů v okolí obce
Oprava herní sestavy na dětském hřišti
Vyčištění ucpaných kanálů
Odstranění poškozené borovice
Oplocení školní zahrady
Rozlámaný chodník u školy
Cesta do Šebíkova
Vpusť u p. Václavíka
Prostranství okolí obecní studny
Vrátka na roury z dětského hřiště
Oprava ping-pongového stolu
Nátěr sezení nad obcí
Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení
Autobusová zastávka Sokolka
Prostor před hospodou pod bývalou čerp. stanicí
Diskuse

Průběh jednání:
1. Zahájení provedl předseda osadního výboru
2. Úhyn ryb v obecním rybníku – po přívalových deštích opakovaný úhyn ryb v obecním
rybníku. Zajištěna fotodokumentace. Projednat s Kralovickou zem. a.s.
3. Oprava kříţů v okolí obce – oprava dřevěných křížů v okolí obce zadána Miroslavu Kočovi
4. Oprava herní sestavy na dětském hřišti – oprava dřevěných částí na herní sestavě
na dětském hřišti a oprava sedátek na původním dětském hřišti u školy zadáno Miroslavu
Kočovi
5. Vyčištění ucpaných kanálů – po přívalových deštích pročistit kanály, hlavně u čp. 46
Urban Josef
6. Poškozená borovice u školy – poškozená borovice ve školní zahradě. OV žádá o posouzení
komisi životního prostředí
7. Oplocení školní zahrady – nabídka na dřevěné oplocení od fi. Viktor Kepka 96000 Kč. OV
zatím ponechá oplocení ve stávajícím stavu.
8. Rozlámaný chodník u školy v prostoru kontejnerů na třídění odpadu – u kontejnerů je
rozdrolený chodník od vozidel firmy Becker. Bude řešeno po vodovodu.
9. Cesta do Šebíkova – akci mohou zahájit T.S.
10. Vpusť u nemovitosti p. Václavíka – bude zajištěno zábradlí
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11. Prostranství okolo obecní studny – kamenivo 0-4 mm
12. Vrátka na roury z dětského hřiště – opravu zajistí Roman Gross
13. Oprava ping-pongového stolu – oprava bude provedena v sobotu 11.6. dopoledne, zajistí
Luboš Šiml. Pracovní schůzka ve středu 8.6.v 18,30 na dětském hřišti.
14. Nátěr sezení nad obcí – obnova nátěru sezení bude provedena v letních měsících místní
mládeží
15. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení – z důvodu nečitelnosti bude v letních
měsících provedena obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení místní mládeží
16. Autobusová zastávka Sokolka – výrobu nové zastávky domluví R. Gross
17. Prostor pod bývalou čerpací stanicí Kral. zem. a.s. – snížení vpustí Kralovickou zem. a.s.
již řešeno-urgence.
Zapsala: Kepková Dana
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