Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č.17/2014-2018 ze dne 08.01.2017
Přítomni:

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

Program:
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Zahájení
Umístění přenosné buňky
Prořez vrb – potok za Ţebnicí
Odstranění poškozené borovice u školy
Oprava kříţů v okolí obce
Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení
Autobusová zastávka Sokolka
Cesta na písky
Oprava vjezdu u čp. 35
Vyuţití budovy bývalé školy
Vodovod
Inventury
Seřízení místního rozhlasu
Zanesení potoku nad rybníkem
Zvýšený výskyt potkanů v obci
Diskuse

Průběh jednání:
1. Zahájení provedl předseda osadního výboru
2. Umístění přenosné buňky – umístění buňky k místnímu hostinci – dohodnutí přepravy
zajistí Rudolf Tauchen
3. Prořez vrb potok za Žebnicí – svépomocí SDH
4. Odstranění poškozené borovice u školy – bude provedeno v měsíci lednu 2017
5. Oprava křížů v okolí obce – oprava zadána p. M. Kočovi
6. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení – bod z minulého zápisu-trvá
7. Autobusová zastávka Sokolka – zastávka ustavena na místo. Nápis na zastávku
„Ţebnice-Sokolka“ + logo traktoru – zajistí Rudolf Tauchen
8. Cesta na písky – moţnosti opravy a vyrovnání cesty – diskuse OV
9. Oprava vjezdu u čp. 35 p. M. Molcara – nabídka
10. Využití budovy bývalé školy – námět z veřejného jednání – diskuse OV
11. Vodovod

- ukončeno výběrové řízení – fa BP STAVBY Dýšina s.r.o.
- RRA Plzeňského kraje o.p.s. – agentura bude zjišťovat podmínky dotací jednání 09.01.2017

12. Inventury – proběhla inventarizace majetku obce
13. Seřízení místního rozhlasu – oslovení firmy, která rozhlas instalovala, leden-únor 2017,
zjištění hluchých míst v obci
14. Potok nad rybníkem – opět zanesen – vlastník Lesy ČR
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15. Zvýšený výskyt potkanů v kanalizaci – dle informace občanů, byl zjištěn zvýšený výskyt
potkanů v obci. OV bere na vědomí. Bude provedeno opatření.
16. Diskuse
Zapsala: Kepková Dana
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