
Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.16/2006-2010 ze dne 18.06.2009 

 
Přítomni: Roman Gross, Mgr. Zdeněk Chlup, Ing. Václav Gross, Luboš Šiml 

 

      Host : p. Josef Urban - OS Jakub Větší   

 

 Program: 1.  Zahájení 

2. Oprava chodníku u č.p.42 

3. Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí 

4. Majetkové vztahy pozemků od dětského hřiště k mostu 

5. Vodovod v obci 

6. Oprava hřbitovní zdi  

7. Oprava hasičské zbrojnice 

8. Příprava zasedání zastupitelstva v Žebnici 

9. Dětské hřiště 

10. Různé 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru - p. Roman Gross přivítal hosta pana Urbana a 

seznámil přítomné s programem jednání. 

 

2. Oprava chodníku u č.p. 42 – OV projednal oceněné varianty stavebním úřadem na opravu 

chodníku č.p. 42 (p. Zeman). OV považuje nabídky za předražené a navrhuje zjednodušenou 

variantu realizovanou Technickými službami. Navrhujeme snížení terénu o 15-20 cm a zpětné 

vyrovnání asfaltovým obrusem. Před samotnou  realizací žádáme uskutečnit na místě schůzku 

za účasti staveb. techničky a zástupců TS , OV Žebnice a p. Zemana. 

 

3. Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí  - OV urguje uskutečnění přislíbené schůzky 

z dubna 2009 mezi OV, Městem Plasy a SÚS Kralovice. Doporučujeme k jednání přizvat 

nového majitele fary. 

 

4. Majetkové vztahy pozemků od dětského hřiště k mostu – OV bere na vědomí postup narovnání 

majetkových vztahů na pozemcích mezi dětským hřištěm a mostem. 

 

5. Vodovod v obci – na ZM Plasy 1.7.2009 budou dle informace ing. V. Grosse předloženy 

vyčíslené varianty řešení zdroje vody pro Žebnici. 

 

6. Oprava hřbitovní zdi – p. Urban přednesl informaci o možnosti získat dotaci na opravu 

hřbitovní zdi ve výši 200 tis. Kč v případě 20% spoluúčasti Města Plasy, realizace opravy by 

proběhla v roce 2010. OV souhlasí s návrhem s předpokladem čerpání prostředků v roce 2010 ( 

část přidělené prostředky pro OV Žebnice, část pro OV Horní Hradiště a případně další 

příspěvek od sponzorů ). OV požaduje uskutečnění výběrového řízení za účasti zástupce Města 

Plasy. OV doporučuje zahájit kroky k uskutečnění výběrového řízení s podmínkou realizace 

v roce 2010, na základě získání dotace a splnění podmínek veřejnoprávních orgánů. 

  

7. Oprava hasičské zbrojnice – na realizaci opravy hasičské zbrojnice připraveny 2 nabídky – dle 

názoru OV vysoké. OV osloví další firmu. 

 

8. Příprava zasedání zastupitestva v Žebnici – ZM proběhne 1.7.2009 od 17.00 hod - příprava 

sálu v sobotu 27.06.2009  

 

9. Dětské hřiště – OV odsouhlasil nákup 2 ks laviček a 2 ks odpadkových košů na dětské hřiště. 

OV zajistí nabídky a následně předá k objednání Městu Plasy (doporučení - hradit  

z prostředků určených na opravu MK) 

 

10. Různé – a) OV opětovně požaduje zabezpečit překrytí žumpy ve školní zahradě (již 2x bylo                                                                                

                         urgováno u p. Brunclíkové). 

                            b) OV požaduje dokončení sekání v obci (mělo být provedeno 1. týden v červnu) –  

                                tzn. hřbitov. Dále připomínáme požadavek sekání 2. týden v červenci (traktoriáda)    

                             c) OV upozorňuje na zhoršující se stav asfaltové komunikace nad KD. 

            

Zapsala: Kepková Dana                                                                  


