Zápis z jednání Osadního výboru obce Žebnice ze dne 3.4.2015
č.3 - 2014/2018
Přítomni: Václav Gross, Vladimír Soukup, Dana Kepková, Rudolf Tauchen, Roman Gross
Omluveni: Luboš Šiml, Milan Hora
Program jednání:
1. Žádost p. Pfeifera o výměnu veřejného osvětlení před domem čp. 19-slabé osvětlení. Na
místě zjištěno, že je světlo osazeno slabou výbojkou. Osadní výbor doporučuje výměnu za
silnější osvětlení 250 W.
2. Dotaz na obnovu kříže Černý kříž. Osadní výbor doporučuje podat nabídku na výrobu a
materiál p. Miroslavu Kočovi.
3. Možnost dodání asfaltového obrusu z Plas při opravě komunikací. Osadní výbor určil místo
pro uskladnění obrusu za kulturní dům. Kontaktní osoba Roman Gross. Předběžně
projednána možnost opravy cesty na Písky tímto obrusem. OV žádá sdělení v předstihu
datum dodání.
4. Při plánování úprav pozemku před kulturním domem Osadní výbor potřebuje projednat
s Kralovickou zemědělskou a.s. možnost snížení a překrytí vpustí od nádrže umístěnou pod
pozemkem
5. Osadní výbor schválil možnost zakoupení 3 ks laviček do středu obce. Umístění - 2 ks před
okrasné keře u hřbitova a 1ks n a zastávku u pomníku padlých.
6. Václav Gross informoval Osadní výbor o možnosti pozemkové reformy v katastru obce
v návaznosti na pozemkovou reformu v Horním Hradišti.
7. Osadní výbor byl informován o zájmu p. Beránka na odkoupení Obecního domu. Žadatelem
bude podána žádost na Městský úřad Plasy.
8. Projednání změn projektu vodovodu v obci. Přeložení potrubí na druhou stranu komunikace
a to vzhledem k terénu v místě, přípojky elektroinstalace ke kulturního domu. Dále byla
projednána možnost vetší spoluúčasti obce při realizaci vodovodních přípojek a varianty
možností připojení – spoluúčast města 10.000,-- / občan 5.000,--.
9. Doporučení osadního výboru k vyřešení směny pozemků pod budoucím vodojemem a
obecním pozemkem na dvoře p. Žemličky.
10. Osadní výbor zvážil možnosti opravy plotu kolem školy. Bude provedena příprava materiálu a
oprava bude dokončena v letních měsících místní mládeží.
11. Úprava vnitřních prostor Hasičské zbrojnice. Vybourání příčky a začištění provede SDH
svépomocí.
12. Na úpravu zeleně na potrubí od rybníka k mostu byla podána žádost o spásání a dosekávání
zbylých ploch p. Martinem Leitnerem. Osadní výbor souhlasí a doporučil podání žádosti na
Městský úřad Plasy.
Požadavky na město shrnutí:
Výměna osvětlení za silnější u čp. 19 – bod 1)
Dodání obrusu-sdělení termínu – bod 3)
Zakoupení 3 ks laviček – bod 5)
Zapsal: Rudolf Tauchen

