
Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č. 8/2010 – 2014 ze dne 14. 10. 2011 

Veřejná schůze OV 
 

Přítomni za OV:  Kepková Dana, Švejkovská Dagmar, Gross Roman, Mgr. Chlup 

Zdeněk, Koča Miroslav, Šiml Luboš, Tauchen Rudolf 

 

Hosté:  Ing. Václav Gross-místostarosta  

 

 

 

1. Zahájení provedl Mgr. Zdeněk Chlup. 

- přivítání hostů – Ing. Václav Gross, místostarosta 

2. Zpráva o činnosti OV – pí. Dana Kepková 

a. Složení osadního výboru (dále jen OV) 

b. Zpráva o plnění plánu. 

c. Akce: 

- pergola + lavice na dětském hřišti  43.000,- Kč 

- posezení pro turisty   22.500,- Kč            dotace 

- držák kol + koše    17.800,- Kč 

- chodník od zastávky na rozcestí – bezpečný průchod ze silnice I/27 – 

realizace v nejbližší době 

- vodovod – připravuje se projekt 

b. Další: 

- odstranění pařezů po poražených tújích u hřbitovní zdi – budou 

vysazeny lípy 

- nové zastávky na I/27 (akce z  roku 2010) – bude doplněn název 

Žebnice s logem traktoriády 

- úklid odpadků kolem silnice na Partlovce a směrem na Hůrku 

(provedly maminky s dětmi) 

- proveden prořez okrasné zeleně v celé obci 

-  přidány ochrany u stromů – cesta na Písky 

- dokončen chodník u štítové zdi u hospody – práce svépomocí 

- proveden postřik v obci proti plevelu 

- byla vymalována zděná zastávka na rozcestí – místní mládeží 

- sekání zeleně - vlastními silami + pomocí TS 

- schválení odprodeje pozemku obci od p.Netrha před hospodou – v 

jednání 

3. Plán na rok 2012 – seznam akcí 

4. Příspěvek místostarosty 

- poděkování OV  

- nákup techniky pro technické služby 

- dokončení kruhového objezdu 

- příprava akcí – silnice I/27 ve městě Plasy směr Rybnice – spoluúčast 

města 18.000.000,- 

- klášterní cesty 18–20.000.000,- 

- zastavení obchvatu Plas – návrhy na výkup a zcelení pozemků 



- 1. 1. 2012 – budou zřízeny technické služby jako s.r.o. - samostatně + 

možnost zisku 

- výpověď - p. Pořádek formou dohody – nový správce 

- pivovar – depozitář – muzeum 

- vodovod – projekt – jednání 26.10.2011 za účasti OV – cca 10.000,- Kč - 

příprava 

- komunikace za hospodou patří Úřadu pro zastupování státu – Baroko – 

obnova – oslovení majitele pozemku 

- vyústění meliorací do rybníka-oslovení majitele pozemku 

- získání dotace na rozvoj obce (chodník, koše, hřiště, sezení)-podrobnější 

informace 

- zastávky – nepovolené vylepování plakátů, odstranění – dopis od právníků 

- průchod od zastávky – realizace v nejbližší době – zhotoví Kralovická 

zemědělská a.s. 

- výkup pozemku před hospodou – souhlas obce 

- sjezd na „roury“ směr dětské hřiště – bude zhotoveno 

 

5. Diskuze 

1) TS – nákup nových strojů – získá nová s.r.o., fakturace – vše s DPH, město 

bude dostávat ceny s DPH, ziskovost – nové živnosti-např. nákladní doprava, 

vklad strojů 

2) komíny v obci – zápach – neřešeno 

3) fara – havarijní stav – město nemá zprávy. Řešením by byla změna majitele, 

neudržováno. Voda pro hřbitov – návrh řešení obec Plasy. Přezkoumat 

smlouvy při prodeji. Řešit el. vedení – bude řešit stavební úřad. Podat podnět 

na odbor regionálního rozvoje, MěÚ Kralovice, PhDr. Vlčková 

4) pokácení borovice u zastávky v říjnu 2011 – bude vysazen jasmín  

5) odsouhlasena knihovna – vytápění cca 20.000,- Kč z rozpočtu obce, výměna 

náplně – místo vody bude napuštěna nemrznoucí směs.  

6) výměna veřejného osvětlení  za LED – návrh na úsporu 

7) vysazení lip – nedávno poraženy u pomníku na podnět občanů; obava, aby zase 

někomu nevadily – úklid listí 

8) vyndání nádrže na odkupovaném pozemku Kralovickou zemědělskou a.s. – 

možnost  využití jako pož. nádrž. Bude také osázena zeleň – na okrajích. 

9) odpadky – stále odváží firma Becker, stávající stav – černé skládky – špatné 

ukládání 

 

 

 

Zapsali: R. Tauchen a D. Švejkovská 


