
                             Osadní výbor Žebnice 
            Zápis z jednání č.17/2006-2010 ze dne 13.09.2009 

 
Přítomni: Roman Gross, Ing. Václav Gross, Luboš Šiml, Rudolf Tauchen,   

                Mgr. Zdeněk Chlup 

  

Program: 1.    Zahájení 

                2.    Oprava chodníku u č.p. 42 

                3.    Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí 

                4.    Vodovod v obci 

                5.    Oprava hřbitovní zdi 

                6.    Oprava hasičské zbrojnice 

                7.    Různé        

Průběh jednání: 

1. Schůzi zahájil a s programem seznámil předseda OV Roman Gross. 

 

     2.  Osadní výbor opětovně urguje svolání schůzky za účasti TS,  

          p. Brunclíkové, p. Zemana a zástupce OV. 

 

3. OV bere na vědomí zápis ze schůzky ze dne 10.8.2009 a čeká na ocenění 

projektu. 

 

4. OV doporučuje vyvolat osobní jednání se zástupci Karlovické zem. a.s. 

za účasti zástupce OV ve věci využití vrtu zemědělského družstva. 

 

5. OV není informován o dalším postupu. 

 

6. K dispozici jsou nabídky firem Malý (82.300,- Kč), Záhrobský (92.980,-     

    Kč včetně DPH), OS Lité (142.331,- Kč včetně DPH). Opravu provede  

    firma Malý s termínem zahájení oprav 16.9.2009. Rozpočet opravy bude 

    proti původním představám navýšen cca o 6.000,- Kč za instalaci     

    vchodových dveří. Způsob financování: 50.000,- Kč (plán), 20.000,- Kč 

   ( z oprav komunikací), 15.000,- Kč ( z fondu údržby výstroje SDH). 

 

7. a) OV upozorňuje na neprovedení ožnutí nově vysazených lesních kultur 

         ( např. skládka Na Pískách). 

     b) OV žádá o schválení zakoupení 1 ks zlatice k terase u KD. 

     c) OV upozorňuje na havarijní stav kanalizačního roštu u č.p. 14 ( nutno 

         projednat s SÚS). 

     d) OV souhlasí s prodejem pozemku č. 1504/2 ve vlastnictví Města Plasy 

         manželům Ing. Václavu a Pavle Grossovým na základě jejich žádosti. 

     e) OV souhlasí s bezplatným pronájmem obecní místnosti za účelem 

         klubovny mládeže s nutnou podmínkou záruky rodičů. 

     f) OV požaduje zajištění úklidu kolem autobusových zastávek u I/27 včetně 

         polepených plakátů. 

     g) OV upozorňuje na stále nevyřešenou záležitost žumpy u školy. 

     h) OV v uplynulém období zajistil vybílení sálu v KD a natření hřbitovní zdi. 

 

     Zapsal: Zdeněk Chlup 


