Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č.31/2014-2018 ze dne 29.08.2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Program:

Dana Kepková, Rudolf Tauchen, Luboš Šiml, Vladimír Soukup, Ing. Václav Gross,
Roman Gross
Milan Hora
starosta města Zdeněk Hanzlíček, zastupitel města Mgr. Jiří Novotný, tajemnice města
p. Ivana Horská

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení a přivítání hostů
Představení nové p. tajemnice města
Příprava nových voleb do OV Žebnice
Vysazení stromu v rámci 100 let vzniku Československé republiky
Cesta Na písky
Pochůzka se stavebním technikem po obci
Multifunkční asfaltové hřiště před hostincem
Zarostlý rybník v obci
Vodovod
Vysazení nového vánočního stromu
Špatný technický stav prolézaček na dětském hřišti
Rybník Na pískách
Komunikace směr I/27 a směr H.H.

14.

Poděkování p. starosty města

Průběh jednání:
1.

Zahájení provedl předseda osadního výboru

2.

Představení nové p. tajemnice – OV byla představena nová p. tajemnice p. Ivana Horská.

3.

Příprava nových voleb do OV Žebnice – počet volených členů pro další období zůstává nezměněn
tedy 7 členů. OV osobně osloví občany obce ve věci možného kandidování do OV.

4.

Vysazení stromu v rámci 100 let vzniku Československé republiky – vysazení lípy v říjnu 2018,
upřesnění místa vysazení nad obcí za sezením směr Plasy. Zajištění důstojného průběhu této akce.

5.

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

6.

Pochůzka se stavebním technikem po obci – proběhlo 9.5.2018 za účasti OV. Body k řešení:
1) Oprava odpočívadla nad obcí směr Plasy-M. Koča dodá cenovou nabídku
2) Chodník u čp. 35 (p. Molcar) – krycí plech kanalizační vpusti-hotovo
3) Bývalá škola- opravy (střešní hřebenáč+oprava okenních tabulí 3 ks) – zajistí TS –
trvá
4) Komunikace u rybníka-popraskaný povrch- zajistí TS-trvá
5) Prostranství mezi čp. 50 (p. Zeman) a čp. 19 (Pfeifer)- doplnění materiálu- hotovo
6) Ulička u čp. 22 (p. Gabčo)- doplnění materiálu do výtluků-hotovo
7) Obecní dům+hostinec – oprava komínu (sál+výčep)-hotovo, výměna parapetů na sále
provede Koča, poté vymalování sálu provede SDH-vše
do II. tematického bálu tj. 5.10.2018
8) Prostor u obecního domu – původní nádrž na PHM- likvidace prostupů nad úrovnítrvá
9) Přítok do rybníka – v řešení Lesy ČR s.p.

7.

Multifunkční asfaltové hřiště před hostincem – možná velikost hřiště 10 m x 17,5 m, zajistit
projektanta-trvá.

8.

Zarostlý rybník v obci – návrh postupu-vyvápnění
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9.

Vodovod – proběhla čerpací zkouška vrtu Kral. zem. a.s. 14 dnů 4.8.-11.8.2018-OV seznámen
s výsledkem – dostačující. Výsledky zaslány jako podklad k dotaci na Ministerstvo zem.

10. Vysazení nového vánočního stromu-jedle-přesunuto do plánu na r. 2019
11. Špatný technický stav prolézaček na dětském hřišti-oprava zahrnuta do plánu na r. 2019
12. Rybník Na pískách – tůň s přelivem – přesunuto do plánu r. 2019
13. Komunikace směr I/27 a směr H.H. – špatný technický stav, nerovnosti. Diskuse OV. Upozornit
ŘSD.
14. Poděkování p. starosty města- p. starosta poděkoval OV za činnost v období 2014-2018. Dále
proběhla diskuse ve věci vodovodu v Žebnici.

Zapsala: Kepková Dana
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