Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č.29/2014-2018 ze dne 06.05.2018
Přítomni:
Omluveni:
Program:

Dana Kepková, Rudolf Tauchen, Luboš Šiml,Vladimír Soukup, Ing. Václav Gross
Milan Hora, Roman Gross
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Projednání ţádosti p. Světnického
Vodovod
Cesta Na písky
Pochůzka se stavebním technikem po obci
Výměna oken obecního domu (sál, knihovna…)
Vyvloţkování komína-sál obecního domu
Pozemkové úpravy katastru Ţebnice
Náměty pro pochůzku obce se stavebním technikem
Přesunuté body z minulého období
Parapety na sále
Diskuse

Průběh jednání:
1.

Zahájení provedl předseda osadního výboru

2.

Projednání žádosti p. Světnického – OV bere na vědomí ţádost p. Světnického ve věci odkupu
budovy bývalé školy Ţebnice čp. 39. OV se nebrání uskutečnit jednání s ţadatelem na pravidelných
jednáních OV. OV konstatuje na základě projednání této věci na veřejném jednání OV, které se konalo
v měsíci listopadu 2017, ţe většina občanů obce Ţebnice se vyslovila proti prodeji této nemovitosti
v současné době. Z tohoto důvodu OV respektuje názory svých občanů.

3.

Vodovod – trvá – stále v řízení - podaná dotace na Ministerstvo zemědělství, zároveň podána druhá
ţádost o dotaci na Plzeňském kraji – OV seznámen s průběhem datací.

4.

Cesta Na písky – domluveno vyčištění příkopů s Kral. zemědělskou a.s. -vyvolat jednání
s Kral.zemědělskou a.s. - trvá

5.

Pochůzka se stavebním technikem po obci – schůzka se stavebním technikem a vedoucím tech.
sluţeb a zástupcem OV ( V. Soukup) proběhne ve středu 09.05.2018 v 16 hodin viz. náměty bod 8)

6.

Výměna oken obecního domu (sál, knihovna, WC….) – realizace firma Vekra - dokončeno

7.

Vyvložkování komína – sál obecního domu – splněno. Při realizaci bylo zjištěno poškození vrchní
části komínů a je nutné provést opravu. Projednáno bude při pochůzce se stavebním technikem.

8.

Pozemkové
úpravy
katastru
Státním pozemkovém úřadě Plzeň.

9.

Náměty pro pochůzku obce se stavebním technikem –
A. Oprava odpočívadla nad obcí
B. Krycí plech – vjezd u p. Molcara Milana
C. Prasklina v asfaltu – komunikace u rybníka
D. Odvodnění zákrapu – obecní dům

Žebnice

–

OV

byl

seznámen

s jednáním

na

10. Přesunuté trvající body z minulého období –
A. Rybník Na pískách – tůň s přelivem – získání dotace
B. Multifunkční asfaltové hřiště před hostincem – zjištění možné velikosti
hřiště (R.Gross, L.Šiml)
C. Obnovení osvětlení vánočního stromu – poptávka nabídky-podzimní
měsíce r.2018
D. Vysazení nového vánočního stromu – jedle
11. Parapety na sále – zajistit výměnu parapetů, vymalování sálu – realizaci zajistí SDH Ţebnice
12. Diskuse
Zapsala: Kepková Dana
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