
Osadní výbor Žebnice 

VEŘEJNÁ SCHŮZE 

Zápis z jednání č. 17/2010 – 2014 ze dne 17. 11. 2013 

Přítomni:  Kepková Dana, Švejkovská Dagmar, Mgr. Chlup Zdeněk, Koča Miroslav,  Šiml Luboš, Tauchen 

Rudolf 

Omluven: Gross Roman 

Hosté:  Hanzlíček Zdeněk, Ing. Gross Václav 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Činnost v roce 2013 

3) Plán akcí na rok 2014 

4) Příspěvek starosty, p. Zdeňka Hanzlíčka 

5) Příspěvek místostarosty, Ing. Václava Grosse 

6) Diskuze 

7) Závěr 

 

1) Zahájení: Mgr. Chlup – přivítání hostů 

 

2) Činnost v roce 2013 

- zakoupeny vymezovací čáry na nohejbalové hřiště (peníze ještě z roku 2012) - 6.000,- 

- oprava komunikace u čp. 46 

- vysypání prostoru u rybníka kamennou drtí 

- zahájení jednání o cenových nabídkách na opravu památníku padlých 

- oprava hasičské zbrojnice svépomocí – provedli mladí hasiči SDH Žebnice 

- vymalování 2 místností v bývalém obecním domě mládeží – užíváno jako klubovna 

- oprava povrchu komunikace na Trojanské bráně - 386.000,- 

- příspěvek Města Plasy na opravu fresek v kostele Jakuba Většího – 27.000,- 

- příspěvek Města Plasy na opravu havarijního stavu hřbitovní zdi 

- prořez dřevin v obci a na Pískách 

- v průběhu celého roku pracují místní maminky na akcích pro děti – za to jim patří dík 

- bez problémů probíhá úklid obce technickými službami 

 

3) Plán akcí pro rok 2014 

- oprava pomníku padlých – přibližně 200.000,- 

- drobné opravy v obci – 50.000,- 

- další práce na přípravě investiční akce „vodovod“ 

- oprava zábradlí u rybníka – svépomocí 

- oprava plotu u školní zahrady – brigáda mládeže 

- z let minulých je do rozpočtu Žebnice převedeno cca 400.000,- 



 

4) Příspěvek starosty, p. Zdeňka Hanzlíčka 

V roce 2014 budou realizovány různé finančně náročné akce, na některé z nich si bude město muset vzít i 

úvěr – dokončení průtahu městem Plasy, opravy komunikací a obrubníků na Střelnici, cesta u konventa, 

komunikace k novým bytovkám, zakoupení zametacího vozu. Dalšími výdaji pak jsou příspěvky pro MŠ, ZŠ, 

ZUŠ, knihovnu a také náklady na technické služby. Rozpočet celkem cca 95 mil. Příjem bude přibližně ve 

stejné výši.  

Náklady Žebnice se v roce 2013 : 

- práce na projektu „vodovod“ – 97.000,- 

- komunikace na Trojanské bráně – 386.000,- 

- náklady na TS – 15.500,- 

- opravy – 4.500,- 

- náklady na elektriku (osvětlení) – 84.000,- 

- celkem tedy 587.000,- 

 

5) Příspěvek místostarosty, Ing. Václava Grosse 

- do r. 2014 se převádí 370.000,-  

- oprava rozhlasu – půjde z drobných oprav 

- osazení opraveného pomníku padlých by mohla proběhnout v dubnu nebo v květnu 2014 

- akce „vodovod“  

o zpracovává se projekt, budou muset být 3 věcná břemena na pozemcích, přes které 

vodovod půjde (p. Pavel Zeman, p. Václav Urban, p. Marie Brunclíková) 

o Kralovická zemědělská, a.s. provádí opakované rozbory vody – ve vodě se objevilo vyšší Ph 

a mírně dusičnany 

o plánovanou cenu za vodu 60,- /m3 bude asi možné snížit na cca 40,- /m3 

- v dubnu proběhla pochůzka se zástupci osadního výboru a stavební techničkou p. Brunclíkovou 

o chybí opravit skla v oknech na sále 

o v lednu nebyl sundán světelný řetěz z vánočního stromu v parku – před znovu rozsvícením 

musí být překontrolován a po Vánocích neprodleně odstrojen (kvůli rostoucímu stromu by 

mohlo dojít k poškození kabelů) 

o byla dovezena kamenná drť nejen k rybníku, ale také do uličky u čp. 52 

 

6) Diskuse 

- p. Kohout – stížnost na parkování autobusu u čp. 64 

o vyřeší Ing. Gross domluvou s uživatelem autobusu 

- p. Filipová – žádost o přidání pouličního osvětlení k rybníku tak, aby byla osvětlena příjezdová cesta 

k jejich pozemku 

o Ing. Gross zjistí možnosti, jak by mohlo být řešeno 

- p. Bischofová – stížnost na dlouhodobě nesekaný hřbitov 

o Ing. Gross – osadní výbor zajistí požadavky na TS 

o p. Koča – navrhuje sekání hřbitova stejně jako na hřbitově v Plasích 

o p. Hanzlíček upřesňuje, že se jedná o sekání a úklid trávy 3x ročně + 1x navíc před dušičkami 

- p. Koča – informace u uveřejnění starých školních kronik v elektronické podobě na stránkách 

www.zebnice.cz 

- Ing. Gross – reakce na upozornění OV Žebnice v zápise č. 16 ze dne 9. 10. 2013 na stav místní fary – 

bude se řešit se stavebním úřadem 

http://www.zebnice.cz/


- p. Tauchen – na faře je uvolněný nástřešák – bude-li se muset elektrické vedení přepojit na nový 

sloup, nebude pravděpodobně možné tento sloup umístit ke hřbitovní zdi, kde by pro něj bylo 

nejvýhodnější umístění, z důvodu nebezpečí zborcení celé zdi – navrhuje dohodnout umístění do 

farské zahrady 

- p. Jurčík – proč se má platit 50.000,- za opravu hřbitovní zdi, když se neví, za co jsou? 

o Ing. Gross – udržování hřbitova ze smlouvy z r. 2012 se týká pouze drobných oprav, peníze 

se proplatí, ale musí být dodáno vyúčtování, cenové nabídky – od června 2013, kdy oprava 

proběhla, městský úřad zatím tyto doklady nemá 

- p. Tauchen – půjde osadit dopravní značky dle žádosti OV Žebnice v zápisu č. 16 ze dne 9. 10. 2013? 

o Ing. Gross – přidat do plánu akcí – platit se bude z rozpočtu Žebnice 

- p. Koča – navrhuje seříznout krajnice pro odtok vody z komunikace na Partlovce 

- Mgr. Chlup – kanalizace u jejich pozemku se zanáší 

o Ing. Gross – podívají se spolu, jak vy se mohlo vyřešit 

- p. Urban V. – upozorňuje na shnilý rošt u vpusti do kanalizace u Vodáků 

 

7) Závěr - Mgr. Chlup – rozloučení, poděkování hostům  

 

Zapsala D. Švejkovská 


