Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č.22/2014-2018 ze dne 06.09.2017
Přítomni:

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

Program:

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

Zahájení
Ţádost o odkup budovy bývalé školy
Ţádost Katastrálního úřadu
Oprava přenosné buňky
Zvýšený výskyt potkanů v obci
Návrh sezení Na pískách u dubu
Oprava vjezdu u čp. 35
Cesta Na písky
Urgence opravy kříţů v okolí obce
Obnova zeleně
Oprava studny na faře
Oprava stolu na ping-pong
Sekání v obci
Vodovod
Diskuse

Průběh jednání:
1. Zahájení provedl předseda osadního výboru
2.

Žádost o odkup budovy bývalé školy – domluvena schůzka p. starostou se zájemcem na čtvrtek
14.09.2017 – 13 hodin. OV se dnešního dne mimořádně sešel, aby se domluvil na účasti na této
schůzce. Osadní výbor se plánované schůzky zúčastní v omezeném počtu. V současné době OV
nedoporučuje prodej této nemovitosti z důvodu případného rizika vyuţití této budovy.

3.

Žádost Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj – ţádost o odsouhlasení místních názvosloví – bude
prověřeno, odpověď do konce října 2017

4.

Oprava přenosné buňky – provedeno SDH bez zúčtování nákladů

5.

Zvýšený výskyt potkanů v obci – jedy – splněno

6.

Návrh sezení Na pískách u dubu – D. Kepková podala návrh na realizaci sezení Na pískách u dubu
stejné jako na konci vsi směr silnice I/27. OV souhlasí. Poptat nabídku.

7.

Oprava vjezdu u čp. 35 – splněno

8.

Cesta Na písky – domluveno vyčištění příkopů s Kral. zemědělskou a.s. po sklizni

9.

Urgence opravy křížů v okolí obce - neprovedeno do konce dubna 2017 - trvá

10. Obnova zeleně – domluvit povolení o zakoupení keře v cenové relaci 2.500 Kč – smuteční sakura,
po zakoupení umístit k autobusové zastávce v obci
11. Oprava studny na faře – splněno
12. Oprava stolu na ping-pong – splněno
13. Sekání v obci – 1 x před zimními měsíci. Zajistí R. Gross
14. Vodovod – podána ţádost o dotaci Ministerstvo zemědělství
15. Diskuse
Zapsala: Kepková Dana
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