
Osadní  výbor Žebnice 
 

Zápis z jednání č. 1/2006-2010 ze dne 03.12.2006 

 

 

 

 
Jednání přítomni: Mgr. Zdeněk Chlup, Milan Hora, Roman Gross, Ing. Václav Gross, 

Rudolf Tauchen, Dana Kepková 

 

 

Body jednání: 

 

1.Volba předsedy osadního výboru: Předsedou osadního výboru v Žebnici byl zvolen Roman  

Gross a zástupce předsedy Dana Kepková. 

Volba předsedy - počet hlasů pro 5/ 1 se zdržel hlasování. 

Volba zástupce -  počet hlasů pro 5/ 1 se zdržel hlasování.   

 

2. Termín pravidelného jednání osadního výboru byl stanoven na každý 1. pátek v měsíci od 

19. hod v kulturním domě. 

 

3. Při projednávání všech záležitostí týkajících se obce Žebnice, žádá Osadní výbor Žebnice 

Městský úřad Plasy, aby bylo před projednáváním těchto záležitostí na Městském úřadě Plasy 

vždy předem známo k dané věci stanovisko Osadního výboru  Žebnice.  

 

4. Termín veřejné schůze Osadního výboru Žebnice se stanovuje na pátek 08.12.2006 od 19 

hod. v hospodě U hasiče v Žebnici. Plán schůze bude vyhodnocení akcí za rok 2006 a plán 

akcí na rok 2007. 

 

5. Nová černá skládka „Na pískách“, kterou tvoří stavební odpad z probíhající opravy kostela 

v Žebnici. Žádáme o okamžité odstranění. 

 

6. Osadní výbor požaduje vyřešení problému zatékání dešťové vody do dvora č.p. 15 vlivem 

nové rekonstrukce komunikace za pomníkem. 

 

7. Osadní výbor požaduje dokončení přemístění místního rozhlasu do budovy kulturního  

domu. 

 

8. Osadní výbor žádá o  pravidelné vyvážení kontejneru na plast 1 x za 14 dní a v případě 

potřeby další svoz po telef.  domluvě. Ostatní kontejnery zůstávají beze změny. Přistavění 

sběrného vozu 1 x za 6 týdnů. Sběrný vůz bude umístěn před budovu kulturního domu. 

 

9. Návrh plánu na rok 2007: 

- dokončení rekonstrukce kulturního domu 

- dokončení dětského hřiště 

- vyřešení reklamace venkovního stolu na stolní tenis 

- oprava přístřešku popřípadě výměna autobusové zastávky na I/27 – 2 ks 

- oprava plotu školní zahrady 
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- dokončení oplocení sportovního areálu (vrata) 

- úprava rozmístění venkovního osvětlení ( autobusová zastávka – most) 

 

10. Podněty pro další jednání osadního výboru: 

- úprava travnatých ploch 

- výsadba zeleně a ošetření zeleně 

- dokončení přesunu obecního domu 

- vodovod 

 

 

 

 

 

 

V Žednici 03.12.2006 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Osadní  výbor Žebnice 
 

Zápis z veřejné schůze č. 2/2006-2010 ze dne 09.12.2006 

 

 

 

 
Přítomni: Mgr. Zdeněk Chlup, Milan Hora, Roman Gross, Ing. Václav Gross, Rudolf 

Tauchen, Dana Kepková 

 

Hosté: starosta MěÚ Plasy Mgr. Miloslav Hurt a místostarosta MěÚ Plasy Václav Šiml 

 

 

 

Program: 1.  Zahájení 

                 2.  Představení nových členů osadního výboru 

                 3.  Vyhodnocení akcí roku 2006 

                 4.  Seznámení s plánem akcí na rok 2007 

                 5.  Výhody a nevýhody malých obcí 

                 6.  Návrh společného vrtu pro H. Hradiště a Žebnici 

                 7.  Rozpočet financí až do roku 2014 

                 8.  Otázka spuštění hodin na kostele 

                 9.  Vyvážení konternerů  

                 10. Podněty a návrhy občanů 

 

 

 

 

1. Zahájení veřejné schůze osadního výboru provedl Mgr. Zdeněk Chlup a přivítal 

starostu a místostarostu MěÚ Plasy a seznámil přítomné s programem schůze. 

 

2. Seznámení s průběhem voleb osadního výboru a představení nových členů. 

 

3. Roman Gross vyhodnotil akce roku 2006 a jejich financování: rekonstrukce kulturního 

domu, oprava místní komunikace okolo rybníka, kácení lípy u pomníku, příspěvek na 

rekonstrukci kostela, položení podlahové krytiny v místnosti pro osadní výbor 

v budově kulturního domu. 

 

4. S plánem akcí na rok 2007 seznámil přítomné Rudolf Tauchen: vodovod-vrt, úprava 

okolí rybníku, oprava cesty do „Šebíkova“, krytina a fasáda budovy hasičské 

zbrojnice, dokončení rekonstrukce kult. domu, dokončení dětského hřiště, vyřešení 

reklamace vekovního stolu na stolní tenis, oprava přístřešku popřípadě výměna 

autobusové zastávky na I/27 – 2 ks, oprava plotu školní zahrady, dokončení oplocení 

spor.areálu (vrata), úprava rozmístění venkkovního osvětlení (autobusová zastávka – 

most). K akcí na r. 2007 doporučil místostarosta V. Šiml upřednostnit v daném roce 

některé akce a na ty se zvláště zaměřit. Schválil přemístění všech prostor do objektu 

kulturního domu (knihovna, hospoda, sál, místnost osadního výboru, rozhlas)  



 

5. Starosta Mgr. M. Hurt obeznámil přítomné s výhodami a nevýhodami malých obcí. 

Zhodnotil centrum obce – významné budovy kostel a fara. Kladně vyhodnotil práci 

osadního výboru a akce, které proběhly v r. 2006. Popřál úspěch novým členům 

osadního výboru.  

 

6. Mgr. Zdeněk Chlup seznámil přítomné s návrhem společného vrtu pro Žebnici a H. 

Hradiště z území „Na hůrce“. 

 

7. Ing. Vašek Gross přečetl plánované akce až do roku 2014 a jejich finance. 

 

8. Mgr. Zdeněk Chlup obeznámil přítomné se záležitostí spuštění hodin na kostele. 

Přečetl zápis z jednání ve věci spolupráce města Plasy a farou Plasy a Žebnice konané 

dne 04.12.2006. 

 

9. Ing. Václav Gross přednesl žádost osadního výboru o pravidelném vyvážení 

kontejnerů na plast 1x za 14 dní a v případě potřeby další svoz po telef. domluvě. 

Ostatní kontejnery beze změny. 

 

 

10. Podněty a návrhy občanů: 

 

a) Pavel  Gross se dotazoval na zbytečné vyhledávání vody „Na bráně“. Starosta 

Mgr. M. Hurt vysvětlil tuto záležitost. 

b) Návrh Petra Zemana na opravu propadlého chodníku před svým domem. 

c) Návrh Jaroslava Kohouta opravy veřejného  osvětlení u domečků. 

d) Miroslav Zeman upozornil na díru v opravené komunikaci v uličce. 

e) Mgr. Zdeněk Chlup upozornil na vznik různých černých skládek v okolí 

Žebnice zvláště na černou skládku „Na pískách z opravy kostela. 

f) Ladislav Vopat upozornil na průtok děšťové vody přes pozemek p. Plasa. – 

místostrosta navrhl tuto záležitost projednat s ZD Kralovice.  Nutnost 

zaznamenat vždy datum vzniklé situace. 

g) Pavel Gross nadnesl dotaz na kácení a výsadbu zeleně v Žebnici. 

h) Petr Švejkovský přednesl návrh vybudování chodníku mezi farou a hřbitovem. 

i) Petr Švejkovský se dotázal, jak bude fungovat odběr vody z fary pro potřeby 

občanů na zálevání hrobů po plánovaném prodeji fary. 

 

9.    

              

    

 

 

 



 

Osadní  výbor Žebnice 
 

Zápis z jednání č. 3/2006-2010 ze dne 05.01.2007 

 

 
Přítomni: Mgr. Zdeněk Chlup, Milan Hora, Roman Gross, Ing. Václav Gross, Dana Kepková 

 

Program: 1.  Kontrola nezodpovězených záležitostí ze strany MěÚ Plasy z jednání OV             

                 2.  Kontrola návrhu plánu a rozpočtu na rok 2007 

                 3.  Projednání podnětů občanů z veřejné schůze ze dne 08.12.2006 

                 4.  El. přípojka v Obením domě v Žebnici a v budově bývalé školy 

                 5.  Schválení usnesení č. 20-06 Rady města Plasy ze dne 06.12.2006 

                 6.  Žádost o písemné stanovisko k bodům tohoto jednání OV 

                  

Body jednání: 

 

1. Kontrola nezodpovězených záležitostí ze strany MěÚ Plasy z 1. jednání OV Žebnice 

ze dne 03.12.2006. Jedná se o tyto body: č. 5-černá skládka, č. 6-dešťová voda-

pomník, č.7-rozhlas, č.8-svoz kontejnerů – platí žádost vyvážení kontejnerů pravidelně 

1x za 14 dní. Žádáme o okamžité zodpovězení těchto bodů minulého jednání. 

    

2. Kontrola návrhu plánu a rozpočtu na rok 2007 

 

3. Projednání podnětů občanů z veřejné schůze ze dne 08.12.2006: 

a) Propadlý chodník- žádáme MěÚ Plasy o vyřízení propadlého chodníku vjezdu 

do domu pana Petra Zemana č.p. 42 

b) Veřejné osvětlení u domečků – po kontrole Osadního výboru Žebnice bylo 

konstatováno, že osvětlení  tohoto úseku je dostačující 

c) Nový povrch komunikace v uličce realizovaného v r.2006 – požadujeme 

dokončení 3 kanálových vpustí (napojení s novým povrchem). Je možné řešit 

společně s bodem č. 6 ze zápisu z jednání č. 1 ze dne 03.12.2006 – dešťová 

voda u pomníku č.p. 15 

d) Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí – požadujeme vyřešení 

záležitosti bezpečného průchodu pro chodce v úseku mezi farou a hřbitovní zdí 

e) Naplavování hlíny – požadujeme projednat problematiku naplavování hlíny 

z okolních polí na soukromé pozemky občanů 

4. Požadujeme zjištění stavu financování el. přípojky v Obecním domě Žebnice a 

v bývalé budově školy v Žebnici.  

 

5. OV v Žebnici souhlasí s doporučením usnesení č.20-06 Rady města Plasy ze dne 

06.12.2006 uzavřít DPP na údržbu věžních hodin na kostele v Žebnici. Žádáme            

o informaci o průběhu této věci. 

 

6. OSADNÍ VÝBOR V ŽEBNICI ŽÁDÁ O PÍSEMNÉ STANOVISKO POPŘ. 

VYJÁDŘENÍ K BODŮM TOHOTO JEDNÁNÍ Č. 1,3A,3C,3D,3E,4 A 5. 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 



 



Osadní  výbor Žebnice 
 

Zápis z jednání č. 5/2006 – 2010 ze dne 16.3.2007 
 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Chlup, Milan Hora, Roman Gross, Ing. Václav Gross,  

Dana Kepková, Rudolf Tauchen 

 

Hosté: Václav Šiml – místostarosta MěÚ Plasy 

 

Program: 1.  Projednání stížnosti č. 2 p. J. Urbana na přemístění veřejného osvětlení             

                 2.  Žádost  MěÚ Plasy o zmapování černých skládek 

                 3.  Úřední deska v obci 

                 4.  Stavební úpravy v budově bývalé ZŠ v Žebnici 

                 5.  Úklid obce po zimním posypu 

6. Projednání odkupu části pozemku p.č. 61/ 

7. Různé  

 

Průběh jednání: 

 

1. Projednání záležitosti veřejného osvětlení - stížnost č. 2 ze dne 13.03.2007 od p. 

Josefa Urbana na přemístění veřejného osvětlení u č.p. 36 v Žebnici - tato záležitost 

byla projednána za účasti místostarosty MěÚ Plasy pana Václava Šimla.  

OV trvá na svém stanovisku ze dne 18.02.2007 ke stížnosti č.1 týkající se stejné 

záležitosti jako ve stížnosti č. 2  p.Josefa Urbana.  

OV navrhuje schůzku za účasti všech zúčastněných stran tj:  

starosty MěÚ Plasy - Mgr. Miroslava Hurta,   

místostarosty MěÚ Plasy - p. Václava Šimla,  

zástupců Osadního výboru Žebnice,  

p. Josefa Urbana,  

zástupce farnosti Plasy.  

Termín této schůzky navrhuje OV na úterý 20.03.2007 od 19.00 hod v Kulturním 

domě v Žebnici.  – původně navržený termín od 14.00 hod ( 20.03.2007 ) je pro 

zástupce Osadního výboru v Žebnici z důvodu pracovní vytíženosti nevhodný.    

    

2. Mgr. Zdeněk Chlup zašle vyjádření k žádosti MěÚ Plasy o zmapování černých 

skládek. 

 

3. OV bere na vědomí připomínku ke zlepšení informovanosti spoluobčanů z jednání 

města Plasy prostřednictvím úřední desky  v obci.  

 

4. Projednání stavební úpravy v budově bývalé ZŠ v Žebnici – OV bere na vědomí 

záměr výstavby bytů v objektu bývalé ZŠ. OV bude informovat o záměru své 

spoluobčany. 

 

5. OV stanovuje termín pro úklid obce po zimním posypu na 1. týden v měsíci dubnu 

2007. Bude vyhlášeno místním rozhlasem. 

 

6. Návrh MěÚ Plasy na odkup části pozemku p.č. 61/2 - OV žádá o upřesnění, o kterou 

konkrétní část pozemku p.č. 61/2 rod. domu č.p. 51 se jedná. 

 

7. Informace o jednání s pozemkovým fondem, týkající se odkupu pozemků u kulturního 

domu v Žebnici – zejména v návaznosti na zahájení realizace venkovní terasy 

 

8. Informace z RM o přidělených finančních prostředcích na akce pořádané v r. 2007. 

 

Zapsala:  Kepková Dana            



Osadní výbor Žebnice 
 

Zápis z jednání č. 6/2006-2010 ze dne 11.06.2007 
 

Přítomni: Roman Gross, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Milan Hora, Ing. Václav               

                  Gross, Rudolf Tauchen, Luboš Šiml 

  

 

Program:1. Dětské hřiště – úprava povrchu 

      2. Venkovní terasa KD v Žebnici 

      3. Kanalizační řád v Žebnici 

      4. Dotace na úpravu bývalé ZŠ v Žebnici 

      5. Majetkoprávní vztahy v prostoru od dětského hřiště k mostu 

 

Průběh jednání: 

1. OV odsouhlasil provedení úpravy povrchu dětského hřiště – vytipován materiál,          

 postup realizace 

        

2. OV projednal realizaci venkovní terasy KD v Žebnici 

 

3. OV se seznámil s kanalizačním řádem v Žebnici 

 

4. OV se seznámil s dotací MěÚ Plasy na stavební úpravu bývalé ZŠ v Žebnici a OV 

souhlasí s odmítnutím přidělené dotace 

 

5. Z důvodu plánovaných dalších úprav v okolí dětského hřiště OV žádá MěÚ Plasy o 

vyjasnění majetkoprávních vztahů v prostoru od dětského hřiště k mostu.  

 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 

 



Osadní výbor Žebnice 
 

Zápis z jednání č. 7/2006-2010 ze dne 3.8.2007 
 

Přítomni: Roman Gross, Dana Kepková, Ing. Václav Gross, Rudolf Tauchen 

  

 

Program:1. Informace – jednání Zastupitelstva Města Plasy 

      2. Komunikace-vztahy mezi OV Žebnice a OS Jakub Větší Žebnice 

      3. Realizace investic schválených pro rok 2007 

      4. Drobné opravy majetku obce během let. prázdnin 

      5. Seznámením s proškolením motorových kos 

                 6. Nerovnost chodníku u mostu 

 

Průběh jednání: 

1. Informace – středa 8.8.2007 v 17.00 h jednání Zastupitelstva města Plasy 

        

2. Komunikace – vztahy mezi OV Žebnice a OS Jakub Větší Žebnice – Ze strany Města 

Plasy bylo v poslední době několikrát upozorněno na špatnou spolupráci mezi OV 

Žebnice a OS Jakub Větší Žebnice. Po dobu volebního období OV Žebnice nebyl 

dosud doručen ze strany OS Jakub Větší Žebnice žádný návrh na spolupráci.              

Při společném jednání 4.4.2007 na Radě města  bylo sděleno p. J. Urbanem, že OV 

Žebnice není pro p. J. Urbana oficiální partner.  

 

3. Realizace investic schválených pro rok 2007: 

a) venkovní terasa KD  – realizace bude zahájena začátkem září 2007 

prostřednictvím SDH Žebnice. Dodávka bestu proběhne v příštím týdnu. 

Faktury budou průběžně doručovány Městu Plasy. Realizace bude průběžně 

konzultována se staveb. techničkou   p. Brunclíkovou 

                 b) dětské hřiště – realizace po provedení venkovní terasy KD 

 

4. Během letních prázdnin probíhají drobné opravy na majetku obce – autobus.zastávka, 

oplocení u pomníku, oplocení bývalé školy 

 

5. OV se seznámil s připravovaným proškolením motorových kos, které proběhne během 

měsíce září 2007. Proškolení se zúčastní Mgr. Zdeněk Chlup, Rudolf Tauchen, Luboš 

Šiml a Roman Gross 

 

6. OV upozorňuje na stále se zhoršující stav chodníku u mostu – prohlubující se 

nerovnost 

 

 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 

 



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.8/2006-2010 ze dne 28.10.2007 

 
Přítomni: Roman Gross, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Milan Hora, Ing. Václav               

                  Gross, Rudolf Tauchen, Luboš Šiml 

  

Program: 1.  Zahájení 

2. Investiční akce - Venkovní terasa KD v Žebnici 

3. Drobné opravy v obci 

4. Školení obsluhy motorových kos 

5. Stanovení termínu veřejné schůze OV v Žebnici 

6. Jednání OSJV Žebnice – 17.10.2007 – závěry z jednání 

7. Kontrolní den zastupitelů Města Plasy 

8. Závěr  

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru – Roman Gross a seznámil přítomné s programem 

jednání  

 

2. Investiční akce  

Terasa KD - probíhají závěrečné práce  

                  - bylo vyčerpáno cca 75.000 Kč    

            - zbývá vyčerpat cca 25.000 Kč – štěrk, zábradlí – faktury 

        

  úprava hřiště – zřejmě nebude vyčerpáno v celé výši v roce 2007 

   p. Šiml zajistí nabídku na provedení od fy. Černý – Malý pro rok 2008 

   p. Gross – zajistí nabídku na dokončení veřejného rozhlasu v obci  

   

  vrt – není informace o stavu rozpracovanosti  

 

3. Proběhlo dokončení drobných oprav na majetku obce – oplocení školy + autobusová zastávka  

 

4. Plánovaného školení obsluhy motorových kos se zúčastní Roman Gross a Mgr.Zdeněk Chlup 

Využívání technických služeb při úklidu obce – bude projednáno na dalším jednání   

 

5.   Termín veřejné schůze Osadního výboru Žebnice se stanovuje na 23.11.2007 od  19 h  

            v hospodě U hasiče v Žebnici. – p. Gross V  bude v předstihu informovat zástupce MÚ Plasy  

Plán schůze –  vyhodnocení akcí r. 2007 a plán akcí na r. 2008.     

– v předstihu bude rozeslána pozvánka spolu s anketními lístky na zjištění názorů občanů v 

obci – pozvánku včetně anketního lístku připraví pan Chlup   

                                     

6. OV se seznámil se závěry z jednání OSJV Žebnice ze dne 17.10.2007 – jednotlivé        

body jednání byly projednány  

- jednání se zúčastnili také zástupci osadního výboru ( Gross R, Hora M a Gross V )  

 

a) oprava zdi kostela  

OV navrhuje zařadit do rozpočtu na r. 2008 na tuto opravu částku ve výši 8.000 Kč dle 

návrhu z jednání OSJV Žebnice 

b)   odstranění přerostlých keřů u vstupu na hřbitov 

OV souhlasí s návrhem tuto záležitost řešit a požaduje od OSJV Žebnice předložení 

návrhu na odstranění tůjí u zdi kostele včetně nové výsadby na tomto místě   

c)    osvětlení kostela           

OV souhlasí s tím aby bylo provedeno  nasvětlení kostela po opravě fasády -                                         

v pátek 2.11.2007 v 18 h provede OV zkoušku nasvětlení kostela. – p. Gross V.  pozve 

pana Šimla na tuto zkoušku – Gross R. osloví zástupce OSJV – pana Urbana  

 

7. Dne 12.11.2007 od 16.00 proběhne v Žebnici kontrolní den zastupitelů Města Plasy zaměřený 

na majetek obce – za OV se zúčastní pan Gross R.  

                           

Zapsala: Kepková Dana 



 

 

Osadní výbor Žebnice 
Zápis z veřejné schůze č.9/2006-2010 ze dne 23.11.2007 

 

Přítomni: Roman Gross, Dana Kepková, Milan Hora, Ing. Václav Gross, Rudolf Tauchen,  

                  Luboš Šiml 

 

Hosté: starosta MěÚ Plasy Mgr. Miloslav Hurt 

  

Program: 1.  Zahájení 

2. Vyhodnocení akcí r. 2007 

3. Seznámení s plánem akcí na rok 2008 

4. Seznámení s plánovanou realizací vrtu pro obecní vodovod 

5. Podněty a návrhy občanů 

6. Diskuse 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení veřejné schůze osadního výboru provedla Dana Kepková a přivítala starostu 

MěÚ Plasy a seznámila přítomné s programem schůze 

 

2. Předseda OV Žebnice Roman Gross vyhodnotil akce roku 2007: 

 

      - realizace terasy KD 

      - úprava sportovního areálu 

      - nainstalování nového místního rozhlasu do budovy kulturního domu 

      - drobné opravy na majetku obce 

 

3. S plánem akcí na rok 2008 seznámil přítomné Rudolf Tauchen: 

 

- dokončení povrchu dětského hřiště 

- vybavení dětského hřiště 

- podílení se na opravě zdi kostela v Žebnici 

- oprava hasičské zbrojnice – střecha, fasáda, drobné úpravy 

- částečné zalesnění skládky 

- vyřešení průjezdu v úseku mezi farou a hřbitovní zdí 

- oprava obecní cesty do Šebíkova Baroko III 

 

4. Starosta MěÚ Plasy seznámil přítomné občany s plánovaným průběhem realizace vrtu 

pro obecní vodovod. Kladně vyhodnotil práci osadního výboru a akce, které proběhly 

v r. 2007. 

   

      

 

                           

Zapsala: Kepková Dana 



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.10/2006-2010 ze dne 23.02.2008 

 
Přítomni: Roman Gross, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Ing. Václav Gross, Rudolf Tauchen,                        

                  Luboš Šiml 

  

Program: 1.  Zahájení 

2. Schválený rozpočet na rok 2008  

3. Vrt pro obecní vodovod 

4. Vyjádření OV k odpovědím MěÚ Plasy 

5. Průběh akcí r. 2008 

6. Informace o probíhajících inventurách majetku 

7. Stanovisko OV k problematice životního prostředí 

8. Seznámení se zápisem s revizí el. zařízení 

9. Pořadavky na tech. služby Města Plasy 

10. Stanovisko k zhoršujícímu se stavu chodníku u mostu 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru – Roman Gross a seznámil přítomné s programem 

jednání. 

2. OV se seznámil se schváleným rozpočtem na rok 2008. 

3. Informace o plánované realizaci vrtu pro obecní vodovod. 

4. Vyjádření OV k odpovědím MěÚ Plasy : 

a. Oprava propadlého chodníku u domu p. Zemana – OV žádá sdělit 

informaci v jaké fázi je tato záležitost. 

b. Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí – OV nesouhlasí, že 

nebyla tato věc zařazena do rožpočtu r.2008. OV žádá zajistit 

přislíbený postup z r. 2006 – 1. schůzka s Policíí ČR  

                                                     2. studie řešení a následné schválení 

                                                                                                   3. realizace  

                                                                                                   Body 1. a 2. bylo možno realizovat již          

                                                                                                   v r.2007, protože požadavek OV trvá již    

                                                                                                   od r. 2006. 

c. Vyjasnit majetkové vztahy od dětského hřiště k mostu – OV požaduje   

zintenzivnit postup v této věci. 

5. Průběh akcí v r. 2008: 

a. Nákup pozemků – zajišťuje MěÚ Plasy. 

b. Oprava has. zbrojnice – OV zajistí nabídky a následné výběrové řízení. 

Oprava zdi kostela – OV projedná realizaci se zástupci OSJV Žebnice. 

                                   c.    Veřejné osvětlení Sokolka – OV nezná podrobnosti, bude projednáno na                                              

dalším jednání OV. 

c. Dokončení dětského hřiště – materiál k dispozici, v současné době je 

nabídka fa Černý a Malý – 72.000Kč, bude připravováná druhá nabídka. 

d. Vybavení hřiště – bude realizováno po dokončení povrchu hřiště                   

– v současné době několik nabídek. 

6. Informace o probíhajících inventurách majetku – majetku obce a majetku SDH. 

7. Stanoviska OV k problematice životního prostředí (viz zápis komise ŽP ze dne 14.03.2006): 

a. Křížek u hřbitovní zdi (bod č. 181) - po jednání zástupců OV a komise ŽP ze 

dne  20.02.2008 byl dohodnut částečný ořez tůjí za účelem zviditelnění 

křížku. 

b. Hřbitovní zeď (bod č. 182) – s komisí ŽP domluveno dosazení tůjí, MěÚ 

Plasy tůje nezajistil. 

c. Prostor po pokácené lípě na návsi (bod č. 183) – dohodnuta výsadba 

globusovitých javorů nebo hlohů. Manželé Skybovi vysadili jeden dub. 

d. Úvoz směrem k Šebíkovu (bod 184) – bude proveden prořez dřevin. 

e. Úvoz směrem na Plasy (bod 185) – průběžně udržován ve spolupráci                   

TS Plasy a OV Žebnice. 

f. Úvoz jižní směr na Plasy (bod 186) – po dohodě se zástupcem ZD Kralovice 

navrhovaná výsadba zavržena. 



g. Křížek u komunikace na Plasy (bod 187) – na doporučení komise ŽP doplnit 

zničenou lípu – nebyla MěÚ Plasy dodána. 

h. OV počátkem roku zajistil materiál na oplocení části skládky Na Pískách. 

V březnu OV provede oplocení a požaduje zajištění sadbového materiálu za 

účelem zalesnění. Předjednáno s ing. Pořádkem. 

8. OV bere na vědomí zprávu o revizi el. zařízení o objektu KD a has. zbrojnice. Odstranění 

závad provede p. Soukup, Žebnice 30. 

9. Požadavky OV Žebnice na TS Města Plas na rok 2008: 

a. 14.03.2008 – odvoz po úklidu zimního posypu a hřbitovní zdí 

b. poslední týden v květnu sekání trávy v obci 

c. druhý týden v měsíci červenci sekání trávy v obci. Žádáme dodržení 

tohoto termínu. 

d. poslední týden v měsíci říjnu – úklid listí a odvoz hřbitovního odpadu 

10. OV žádá stanovisko k bodu 6. z jednání OV č. 7 ze dne 3.8.2007 – zhoršující se stav chodníku 

u mostu.    

 

 

Zapsala: Kepková Dana 

 

                                                                           

 

 

 



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.11/2006-2010 ze dne 15.05.2008 

 
Přítomni: Roman Gross, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Ing. Václav Gross, Rudolf Tauchen,                        

                  Luboš Šiml 

  

Program: 1.  Zahájení 

2. Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí 

3. Majetkové vztahy od dětského hřiště k mostu 

4. Oprava střechy hasičské zbrojnice 

5. Oprava hřbitovní zdi 

6. Dokončení dětského hřiště 

7. Projednání výsadby 4 javorů v okolí Žebnice 

8. Motivace občanů k třídění odpadu v obci 

9. Výběr vybavení dětského hřiště 

 

 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru – Roman Gross a seznámil přítomné s programem 

jednání. 

 

2. Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí – OV souhlasí s navrhovaným postupem, má 

však připomínky k zdlouhavému řešení této situace. 

 

3. Majetkové vztahy od dětského hřiště k mostu – v únoru OV požadoval zintenzivnit postup 

v této věci. Do dnešního dne nedošlo k žádnému posunu v jednání. 

 

4. Oprava střechy hasičské zbrojnice (krytina) – nabídky pro výběrové řízení zajistí Václav 

Gross, Roman Gross a Luboš Šiml. 

 

5. Oprava hřbitovní zdi – realizace projednána se zástupcem OSJV Žebnice. Věc je zatím 

v jednání. 

 

6. Dětské hřiště – dokončeno - realizaci provedla fa Černý a Malý 

 

7. Projednána výsadba 4 javorů v okolí Žebnice – OV se podivuje nad tím, že náhradní výsadba 

stromů za pokácené stromy v areálu SOŠ Plasy, má být provedena v Žebnici. 

 

8. Motivace třídění odpadu v obci – v zájmu zlepšení třídění odpadu v obci navrhuje OV 

pozměnit systém vybírání poplatků za odvoz odpadu dle množství.   

 

9. Výběr vybavení dětského hřiště (herní sestava) – zatím v jednání - ??? vysoká cena  – 

k dispozici několik nabídek. 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 

 

                                                                           

 

 

 



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.12/2006-2010 ze dne 17.8.2008 

 
Přítomni: Roman Gross, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Ing. Václav Gross, Rudolf Tauchen,                        

                  Luboš Šiml, Milan Hora 

  

Program: 1.  Zahájení 

2. Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí 

3. Majetkové vztahy od dětského hřiště k mostu 

4. Oprava střechy hasičské zbrojnice 

5. Oprava hřbitovní zdi 

6. Vybavení dětského hřiště 

 

 

 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru – Roman Gross a seznámil přítomné s programem 

jednání. 

 

2. Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí – OV bere na vědomí uvedený postup od MěÚ 

Plasy- 08/2008 schůzka s p.Moulou a příprava studie. OV má opětovné připomínky 

k zdlouhavému postupu této situace. 

 

3. Majetkové vztahy od dětského hřiště k mostu – OV bere na vědomí odkupy pozemků, 

s navrženými úpravami nových hranic pozemků dle stávajícího oplocení OV souhlasí. OV 

požaduje řešit majetkové vztahy současně s majitelem pozemků protější strany                

(majitel – p.Šiml), kde již zaplocení proběhlo. OV nesouhlasí s realizací nového plotu na 

náklady města. 

 

4. Oprava střechy hasičské zbrojnice (krytina) - projednány 2 nabídky- fa Pašek a fa Záhrobský 

Karel. Fa Záhrobský –  nepatrně dražší nabídka. S fa Pašek bude projednána možnost ubourání 

a začištění atily a promítnutí do  celkové ceny. Následně bude doporučen výběr dodavatele. 

 

5. Oprava hřbitovní zdi – R. Gross projednal věc se zástupce OSJV Žebnice. Doposud bez 

odezvy ze strany OSJV Žebnice. 

 

6. Vybavení dětského hřiště (herní sestava)- vybrána fa Flora servis – Houpadlo na pružině 

(dalmatin) a herní sestava Flora 11 – objednávku zajistí Roman Gross 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 

 

                                                                           

 

 

 



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.13/2006-2010 ze dne 13.11.2008 

 
Přítomni: Roman Gross, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Ing. Václav Gross, Rudolf Tauchen,                        

                  Milan Hora 

  

Program: 1.  Zahájení 

2. Vyhodnocení akcí r. 2008 

3. Stanovení termínu veřejné schůze OV v Žebnici 

4. Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí 

5. Vodovod v obci – zdroj a rozvod 

6. Návrh odprodeje budov v obci (obecní dům a základní škola) 

7. Návrh plánu akcí pro r. 2009 

8. Nainstalování vánočního stromu 

9. Osvětlení rybníka v zimních měsících 

10. Brigáda na úpravu břehů rybníka 

 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru – Roman Gross a seznámil přítomné s programem 

jednání. 

 

2. Vyhodnocení akcí r. 2008: 

a) Dokončení povrchu dětského hřiště 

b) Podílení se na opravě hřbitovní zdi – převod na r. 2009 

c) Zalesnění skládky – provedeno 

d) Oprava has. zbrojnice – pouze krytina fa Pašek 

e) Vyřešení bezpeč. průchodu mezi farou a hř. zdí – v jednání 

f) Vybavení dětského hřiště – bude provedeno v 11/2008  

 

3. Termín veřejné schůze OV stanovuje na pátek 21.11.2008 v 19.00 h v hospodě U hasiče 

v Žebnici – plán akcí na r. 2009 a vyhodnocení akcí r. 2008. 

 

4. Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí – OV souhlasí se studií a nadále požaduje 

přizvání zástupce OV Žebnice na první jednání s p. Boulou. 

 

5. Vodovod v obci – OV požaduje se zaměřit na možnost napojení vody pro obci z vodovodního 

řadu Plasy -  OV žádá získání informaci o možnosti  tohoto napojení a zavedení do Žebnice. 

 

6. Návrh odprodeje budov v obci – OV navrhuje nabídnou k prodeji budovu Základní školy 

v Žebnici a Obecního domu v Žebnici. Získané finanční prostředky OV požaduje použít na 

zajištění vodovodu pro obec. 

 

7. Návrh plánu akcí na r. 2009 – viz příloha 

 

8. Nainstalování osvětlení vánočního stromu – OV žádá nainstalování osvětlení vánočního 

stromu do 29.11.2008. 

 

9. Osvětlení rybníka v zimních měsících – OV schválil umístění halogenů na plochu rybníka 

v zimních měsících. 

 

10. Brigáda na úpravu břehů rybníka – OV zajistí brigádu na přeskládání kamenů břehů rybníka.  

 

 

Zapsala: Kepková Dana 

                                                                   



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z veřejné schůze č.14/2006-2010 ze dne 21.11.2008 

 
Přítomni: Roman Gross, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Ing. Václav Gross, Rudolf Tauchen,                        

                  Milan Hora 

 

Hosté:      starosta Města Plasy Mgr. Miloslav Hurt a místostarosta Města Plasy Václav Šiml      

  

Program: 1.  Zahájení 

2. Vyhodnocení akcí r. 2008 

3. Seznámení s plánem akcí r.2009 

4. Vyhodnocení práce OV Žebnice 

5. Informace o obchvatu města Plasy  

6. Podněty a návrhy občanů 

7. Diskuse 

 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení veřejné schůze provedl Mgr. Zdeněk Chlup  seznámil přítomné s programem jednání 

a přivítal starostu a místostarostu Města Plasy. 

 

2. Předseda OV Žebnice Roman Gross vyhodnotil akce roku 2008: 

a) Dokončení povrchu dětského hřiště 

b) Podílení se na opravě hřbitovní zdi – převod na r. 2009 

c) Zalesnění skládky – provedeno 

d) Oprava has. zbrojnice – pouze krytina fa Pašek 

e) Vyřešení bezpeč. průchodu mezi farou a hř. zdí – v jednání 

f) Vybavení dětského hřiště   

 

 

3. S plánem akcí na rok 2009 seznámil přítomné Rudolf Tauchen: 

a) Vodovod v obci – zdroj vody, vodovod po obci a čistička odpadních vod 

b) Dokončení hasičské zbrojnice – fasáda, drobné úpravy 

c) Oprava hřbitovní zdi 

d) Vyřešení bezpečného průchodu mezi hřbitovní zdí a farou – studie 

e) Drobné nespecifikované akce 

 

 

4. Místostarosta Města Plasy Václav Šiml vyhodnotil kladně činnost Osadního výboru Žebnice.  

 

5. Starosta Města Plasy Mgr. Hurt informoval občany o obchvatu města Plasy a realizací v  centru 

města. 

 

6. Podněty a návrhy občanů: 

a) Miroslav Soukup – dotaz na svoz komunálního odpadu-způsob úhrady 

b) Pavel Gross – dotaz na rekonstrukci rybníka – oprava zábradlí 

c) Miroslav Koča – dotaz na cyklostezku od „Sokolky k Jánu“ 

 

 

  

 

 

Zapsala: Kepková Dana 

                                                                   



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.15/2006-2010 ze dne 13.11.2008 

 
Přítomni: Roman Gross, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Ing. Václav Gross, Rudolf Tauchen,                        

                  Milan Hora, Luboš Šiml 

  

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. Brigáda na úpravu břehů rybníka 

7. Vyrovnání terénu za dětským hřištěm 

8. Svoz zimního posypu v obci  

9. Oprava hřbitovní zdi  

10. Stanovisko k výstavbě fotovoltaické sluneční elektrárny  

11. Oprava hasičské zbrojnice 

12. Požadované termíny pro Technické služby Města Plasy 

13. Výsadba stromků v oplocence na skládce Na pískách 

14. Objednávka asfaltového obrusu 

15. Osázení okrasných keřů v prostoru dětského hřiště 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru - p. Roman Gross a seznámil přítomné 

s programem jednání. 

 

2. Oprava chodníku u č.p. 42 - p. Roman Gross projedná s p. Zemanem nejnutnější úpravy a 

potřebné vyplnění. 

 

3. Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí – zajišťuje p. Václav Gross - v jednání 

 

4. Majetkové vztahy pozemků od dětského hřiště k mostu - OV přehodnocuje své stanovisko a 

souhlasí s realizací nového plotu na náklady města. OV doporučuje o tuto částku ponížit cenu 

odprodávaného pozemku. 

 

5. Vodovod v obci - OV čeká na konkrétní nabídky možných variant - kalkulace. 

 

6. Brigáda na úpravu břehů rybníka - OV zajistí brigádu na přeskládání kamenů břehů rybníka a 

utěsnění stavidla  v sobotu 11.04. 2009 dopoledne. OV žádá tímto Technické služby Města 

Plasy po  této úpravě břehů o  rozmístění kačírku podél  břehů celého rybníka. 

 

7. Vyrovnání terénu za dětským hřištěm - OV žádá Technické služby Města Plasy o vyrovnání 

terénu na prostoru za dětským hřištěm. Termín požadované úpravy bude upřesněn. 

 

8. Svoz zimního posypu v obci - provedou Technické služby Města Plasy mezi  

      6.4.2009-11.4.2009. 

 

9. Oprava hřbitovní zdi - projednává místostarosta p. V. Šiml. 

 

10. Stanovisko k výstavbě fotovoltaické sluneční elektrárny na pozemku p.č. 1282 - proběhlo 

hlasování členů OV v této věci: počet hlasů pro 4/ proti 3. 

 

11. Oprava hasičské zbrojnice - fasáda – zadání zajistí p. Luboš Šiml – specifikace zakázky a 

zajištění 2 nabídek. 

 

12. Požadované termíny OV na Technické služby Města Plasy -    

             a) 1. týden v červnu - sekání trávy v obci 

             b) 2. týden v červenci – sekání trávy před plánovanou Traktoriádou 18.07.2009 

             c) poslední týden v měsíci říjnu – úklid listí a odvoz hřbitovního odpadu. 



 

13. OV zajistí dosadbu oplocenky na skládce Na pískách – stromky zajištěny u ing. Pořádka. 

 

14. OV žádá 3 nákladní auta asfaltového obrusu – rozmístění OV upřesní. 

 

15. Osázení okrasných keřů v prostoru dětského hřiště – zajistí p. Zdeněk Chlup a p. Roman Gross. 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 

                                                                   



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                                                                  



                             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 



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.18/2006-2010 ze dne 20.11.2009 

 
Přítomni:  Roman Gross, Mgr. Zdeněk Chlup, Ing. Václav Gross, Rudolf Tauchen,                        

Milan Hora, Luboš Šiml 

  

Program: A.  Zahájení 

  B. Kontrola úkolů z minulého jednání OV 

  C. Příprava veřejné schůze OV 

D. Plán činnosti na rok 2010 

 E. Různé 

 

Průběh jednání: 

 

ad. A  Zahájení provedl předseda Osadního výboru - p. Roman Gross a seznámil 

přítomné s programem jednání. 

 

ad. B  kontrola úkolů z jednání OV ze dne 13.09.2009  

 

 2) oprava chodníku u čp. 42 - vyřešeno – provedli TS  

 3) bezpečný průchod mezi farou a hřbitovem 

- proběhlo jednání za účasti projektanta a byla naceněná projektová 

dokumentace k ÚŘ   - 84.140, -Kč ( vč. DPH )  

- OV doporučuje akci pozastavit a řešit následně společně s projektem 

rozvodu vody a kanalizace po obci 

 4) vodovod v obci  

   - proběhlo jednání s Kralovickou zemědělskou za účasti zástupů města a OV  

- ze strany Kralovické zemědělské vydáno dne 14.10.2009 souhlasné 

stanovisko s provedením čerpací zkoušky a následně po zjištění vydatnosti 

bude rozhodnuto o dalším postupu 

- na 41. jednání RM – dne 21.10.2009 bylo dohodnuto    

    - zjistit podmínky a ocenění čerpací zkoušky za podmínek Kral. zem.  

.     - zajistit chemický rozbor vody z vrtu 

    - zajistit právní ošetření kroků, které budou provedeny ze strany města  

   - doposud byl proveden odběr vzorku vody a předán k rozboru 

   - OV se nezúčastnil jednání, které se uskutečnilo s proj. ing. Samkem – ???? 

 5) oprava hřbitovní zdi   

   OV není informován o dalším postupu  

6) oprava venkovních omítek hasičské zbrojnice 

- oprava byla provedena 

- OV zajistil vlastními silami dodatečné odvodnění okapových svodů do 

kanalizace     

 7) a) ožnutí nově vysazených lesních kultur na pískách  - provedeno 

  b) zakoupení zlatice – odsouhlaseno – zatím neprovedeno 

  c) havarijní stav – kanalizační rošt – odstraněno SÚS  

  d) prodej pozemků - Gross V.  - bude projednáno na jednání ZM 

  e) pronájem obecní místnosti – klubovna – v jednání  

  f) úklid okolo autobusových zastávek I/27  - průběžně plněno 

  g) žumpa ve škole – vyřešeno – zasypáno TS  

  h) vybílení sálu a nátěr hřbitovní zdi - provedeno 

 

ad. C  veřejná schůze OV – příprava  

 

 veřejná schůze se uskuteční dne 04.12.2009 od 19.00 hod v hospodě „ U Hasiče“   

 tímto zveme zástupce města na toto jednání  

 

 

 

 



 

ad. D  plán činností na rok 2010 

 

stav plnění rozpočtu pro obec Žebnice k dnešnímu dni    

 

  plán 2009   345.000, - Kč 

  čerpáno     92.300, - Kč  

 

zbývá   253.700, - Kč   

 

vzhledem ke skutečnosti, že zřejmě již nebudou čerpány v letošním roce žádné prostředky na hledání 

nového zdroje vody  pro obec – doporučuje ještě v roce 2009 OV zajistit výměnu oken v hospodě „U 

Hasiče“ za nové plastové – v ceně do cca 50 tis. Kč ( 5 oken 150 x 150 )  

 

k dispozici nabídka od fy. Dynal – p. Hora zajistí aktualizaci nabídky s využitím podzimních slev – 

následně bude předloženo k odsouhlasení na RM tak, aby bylo zrealizováno z rozpočtu za rok 2009    

 

po tomto  převod na rok 2010       cca  205.000, - Kč  

příděl od města na rok 2010  250.000, - Kč  

 

plán na rok 2010   455.000, - Kč 

 

 

plán činností  

  

  a) autobusové zastávky ( I/27 ) – výměna   50.000, - Kč 

b) veřejné osvětlení     15.000, - Kč 

  doplnění 1 ks světla a úprava rozmístění světel    

  mezi starým obecním domem a farou    

c) zábradlí u rybníka – odstranění                                       vlastním silami   

d) chodník podél hospody    12.000, - Kč 

e) plakátník, dětské atrakce, lavičky – oprava       8.000, - Kč 

f) lavičky 2 ks + 2 ks odpadkové koše                 7.000, - Kč   

g) vodovod v obci                             363.000,- Kč 

hledání zdroje + projektová dokumentace 

rozvodů vody, kanalizace + ČOV  

h) ostatní – pravidelná činnost chodu obce   vlastními silami  

         +rozpočet obce   

 

              pokud se neuskuteční výměna oken v hospodě v roce 2009  + 50 tis. Kč pro rok 2010 

 

 

ad. E  různé 

 

1) odpojení elektro       – škola a bývalý obecní dům  

 

OV se podivuje nad způsobem odpojení přívodů elektro pro výše uvedené budovy  

       odpojení proběhlo bez vědomí jak OV, tak nájemců  ( p. Kepka, p. Švejkovský )   

 

OV žádá o opětovné připojení obou objektů v ekonomicky přijatelném tarifu s ohledem na 

využití těchto budov a úhradu za elektřinu zahrnout do nájemních smluv, popř. projednat 

jiný způsob připojení elektro    

 

      2)      osvětlení kostela    

 

OV nemá k dispozici žádnou informaci ohledně řešení nápravy svévolné úpravy osvětlení 

od fy. Staněk  při výměně žárovky    

 

 

Zapsal. Gross V 

                                                                   



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.19/2006-2010 ze dne 04.12.2009 

veřejná schůze OV 

 

 
Přítomni:  33 občanů obce Žebnice – viz prezenční listina                         

  hosté – Mgr. Hurt – starosta města   

  

Program: A.  Zahájení 

  B. Zpráva předsedy OV  

  C. Plán činnosti na rok 2010 

  D. Diskuse  

 E. Závěr 

 

 

Průběh jednání: 

 

 

ad. A  Zahájení provedl Mgr. Chlup, přivítal občany a starostu města Mgr. Hurta a 

přednesl program jednání  

 

ad. B  zprávu předsedy OV přednesl pan Roman Gross 

 

ad. C   plán činností na rok 2010 přednesl pan Rudolf Tauchen 

 

plán činností  

  

  a) autobusové zastávky ( I/27 ) – výměna   50.000, - Kč 

b) veřejné osvětlení     15.000, - Kč 

  doplnění 1 ks světla a úprava rozmístění světel    

  mezi starým obecním domem a farou    

c) zábradlí u rybníka – odstranění                                       vlastním silami   

d) chodník podél hospody    12.000, - Kč 

e) plakátník, dětské atrakce, lavičky – oprava       8.000, - Kč 

f) lavičky 2 ks + 2 ks odpadkové koše                 7.000, - Kč   

g) vodovod v obci                             363.000,- Kč 

hledání zdroje + projektová dokumentace 

rozvodů vody, kanalizace + ČOV  

h) ostatní – pravidelná činnost chodu obce   vlastními silami  

         +rozpočet obce   

ad. D   diskuse 

 

Mgr. Hurt poděkoval za pozvání a v rámci diskusního příspěvku podal informaci o stavu vodních 

zdrojů v rámci města Plasy a přidružených obcí, dále informoval o dosavadních krocích za účelem 

zajištění vodního zdroje pro obec Žebnici ( chronologie postupu od 80. let )      

 

p. Koča  - dotaz na cenu nemovitostí ( škola obecní dům ) s ohledem na skutečnost, že v obci 

není veřejný vodovod - ? 

   

Mgr. Chlup - upozornění na skládkování Na pískách  

               

Ing. Gross - postup při vytváření ceny za sběr komunálního odpadu 

 

Mgr. Chlup - skládka na Sokolce – využití TS pro úklid – příslib z jednání předsedů OV   

       



p. Jurčík            - obhajoba požadavku zajistit v obci veřejný vodovod  ( ??? studna na pískách)  

  - doporučení – zajistit společně s kanalizací   

Starosta - k dispozici projekt z roku 1995 – bude předáno OV k využití pro další kroky 

  Gross - poděkování Karlovické zemědělské a.s. za výpomoc a vstřícnost při jednání   

 

Mgr. Chlup - přístupové cesty k lesním pozemkům – revize přístupových cest – spolu s MÚ Plasy 

 

p. Koča  - provoz sběrného dvora v Plasích - ?  

 

Mgr. Chlup  - informace o uvažované prořezávce stromů od křižovatky 1/27 do HH – SÚS 

 

p. Jurčík  - sekání přilehlých prostorů okolo komunikací – SÚS 

 

p.Jučík   - obchvat města Plasy  – stav ? 

 

ing. Gross - voda pro potřebu hřbitova ve vazbě na nového vlastníka fary - ? 

 

p. Tauchen  - havarijní stav fary – padání střešní krytiny, omítky atd. 

 

p. Kepka - bezpečný průchod mezi hřbitovem a farou – pařezy  

 

pí. Švejkovská - výstavba kruhové křižovatky a revitalizace centra města – přechody pro chodce - ? 

 

p. Tauchen  - motivace pro třídění odpadu - ? 

 

pí. Kočová - zvýraznění odbočky na 1 / 27  do Žebnice – za snížené viditelnosti nebezpečné  

- pro jednání s ŘSD 

        

p. Koča  - koncepce výsadby zeleně v obci - ? 

 

pí. Švejkovská - aktualizace WWW stránek ZŠ Plasy - ? 

 

pí. Švejkovská  -  žebnická kronika a kronikář    

 

 

ad. E  závěr   

 

Mgr. Chlup poděkoval za plodnou diskusi, poděkoval starostovi za účast a ukončil veřejné jednání 

osadního výboru  

 

 

Zapsal. Gross V 

                                                                   



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.20/2006-2010 ze dne 26.03.2010 

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

                  Hora 

Host :        Josef Urban – předseda OS Jakub Větší   

 

 Program: 1.  Zahájení 

2. Návrh OS Jakub Větší na využití budovy bývalé školy 

3. Tůje u hřbitovní zdi 

4. Skládka na Sokolce 

5. Havarijní stav fary 

6. Odstranění pařezů u hřbitovní zdi 

7. Informace www. stránek 

8. Plán akcí r. 2010 

9. Schválení plánu skládek tuhých statkových hnojiv 

Průběh jednání: 

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

seznámil přítomné s programem jednání. 

 

2. Návrh OS Jakub Větší  na využití budovy bývalé školy - OV byl ústy předsedy OS Jakub Větší 

Josefa Urbana informován o návrhu OS využít budovu bývalé školy za účelem zřízení denního 

stacionáře pro seniory.  OS slovy svého předsedy nabízí své služby a pomoc při prosazování 

tohoto záměru. OV doporučuje detailní zpracování tohoto záměru a projednání tohoto návrhu 

OS na úrovni Rady města Plasy. 

 

3. Tůje u hřbitovní zdi – OV nesouhlasí s porážením tůjí u hřbitovní zdi z důvodu nezahájení 

nové domluvené výsadbě nad tůjemi. OV se chce vyjádřit ke stanovisku komise ŽP. 

 

4. Skládka na Sokolce – OV urguje závoz – projednání s TS – příslib z jednání předsedů OV 

 

5. Havarijní stav fary – OV upozorňuje na havarijní stav – padání střešní krytiny na komunikaci – 

ohrožení bezpečnosti občanů 

 

6. Odstranění pařezů u hřbitovní zdi – bude projednáno na příštím jednání OV 

 

7. Stránky www. zebnice.cz – OV předá zpětně k  doplnění zápisy z minulých jednání  

 

8. Plán akcí r. 2010 – a) autobusové zastávky (I/27) -  zajistí R. Gross – čekáme nabídku od SOU    

                                          Kralovice 

                                            b)veřejné osvětlení – OV žádá o projednání s firmou p. Staňka doplnění a                                                                                                                                                                    

                                               rozmístění 1 ks veřejného osvětlení dle návrhu OV. Doporučujeme  

                                               svolat jednání za účasti OV. 

                                             c)plakátník – OV zajistí nabídku 

                                             d)lavičky na dětském hřišti – OV zajistí vytipování a nabídku –  

                                                p. R.Gross       

                                             e)vodovod v obci – p. R. Gross seznámil přítomné s 2 provedenými                   

                                                rozbory vody z vrtu Kralovické zemědělské a.s. OV bere na vědomí              

                                                nabídku ZD Trstěnice –  zkouška vydatnosti vrtu. Realizace po sklizni. 

                                        

9. Schválení plánu skládek tuhých statkových hnojiv – OV bere na vědomí požadavek Kralovické 

zemědělské a.s. OV souhlasí kromě 25/A, 30, 32, 40,41. Bylo již předběžně odsouhlaseno RM. 

 

 

 

            

Zapsala: Kepková Dana                                                                  



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.21/2006-2010 ze dne 20.06.2010 

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

                  Tauchen   

 

 Program: 1.  Zahájení 

2. Tůje u hřbitovní zdi 

3. Skládka na Sokolce 

4. Havarijní stav fary 

5. Odstranění pařezů u hřbitovní zdi 

6. Veřejné osvětlení 

7. Autobusové zastávky (I/27) 

8. Vodovod v obci 

9. Požadavek na TS Plasy 

10. Termín přístího jednání OV 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru p. Roman Gross a seznámil přítomné s programem 

jednání. 

 

2. Tůje u hřbitovní zdi – OV bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Kralovice, odboru regionálního 

rozvoje a ÚP, ze dne 5.5.2010. OV apeluje na dodržení bodu 2) tohoto rozhodnutí týkající se 

nové výsadby. Žádáme, aby nový projekt výsadby byl konzultován se členy OV. K této věci 

OV upozorňuje na stále se zhoršující stav márnice a opadávání omítky hřbitovní zdi, u které 

byla v loňském roce provedena nová omítka. 

 

3. Skládka na Sokolce – OV připomíná závoz – přislíbeno na jednání předsedů OV – opakovaná 

urgence OV. 

 

4. Havarijní stav fary – OV bere na vědomí předvolání vydání vysvětlení ve věci zanedbání 

údržby objektu ze dne 10.6.2010 MěÚ Kralovice, odboru regionálního rozvoje. OV upozorňuje 

na přerostlý porost na pozemku tohoto objektu – stížnosti občanů na šíření plevele. 

 

5. Odstranění pařezů u hřbitovní zdi – OV projedná realizaci na příštím jednání.  

 

6. Veřejné osvětlení – žádost o znovuzprovoznění osvětlení u domu p. Holuba, Žebnice č.p. 64, 

OV projedná s p. Staňkem. Veřejné osvětlení přemístit ze soukromého pozemku Žebnice 

č.p.64 na veřejné prostranství před tímto domem. Zároveň OV požaduje doplnění a rozmístění 

2 ks světel veřejného osvětlení dle návrhu OV. Jednání s p. Staňkem požadujeme za účasti OV. 

 

7. Autobusové zastávky (I/27) – rozjednána nabídka s p.V.Klímou- zajistí L. Šiml. Bude 

projednáno na příštím jednání OV. 

 

8. Vodovod v obci – OV žádá vstoupit v jednání o provedení zkoušky hltnosti. Realizace po 

sklizni. 

 

9. Požadavek na TS Plasy – 19. - 21.7. posekání trávy v obci. 

 

10. Termín přístího jednání OV – stanovujeme na 5.9. 2010 v 18.00h 

 

 

 

            

Zapsala: Kepková Dana                                                                  



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.22/2006-2010 ze dne 19.09.2010 

 

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

 

 Program: 1.  Zahájení 

2. Tůje u hřbitovní zdi 

3. Skládka na Sokolce 

4. Havarijní stav fary 

5. Odstranění pařezů u hřbitovní zdi 

6. Úklid obce 

7. Akce roku 2010       a)  Autobusové zastávky - 1/27  

     b) Veřejné osvětlení  

     c)  Vodovod v obci 

8. Volby nového složení OV na období 2010 - 2014 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda OV - p. Roman Gross a seznámil přítomné s programem jednání. 

 

2. Tůje u hřbitovní zdi – v řešení na MÚ Plasy - viz zápis z minulého jednání OV   

 

3. Skládka na Sokolce –  v řešení - urgováno na ZM - zajišťují TS  

 

4. Havarijní stav fary – v řešení  

 

5. Odstranění pařezů u hřbitovní zdi – OV doporučuje zatím neřešit - až po zimě  

 

6. Úklid v Obci  - OV požaduje od TS - v co možná nejkratším termínu  

   

 a)  zajistit úklid krajnice -  shrnutí pomocí UNC krajnice od hřbitova až po    

  značku obce směrem na HH   ( - zbytky posypu, tráva atd. )  

b) dokončit povrchovou úpravu ( UNC ) ve školní zahradě - po zasypané žumpě 

c)     - " -           u hasičárny - po výkopu - svod ze střechy   

 

7. Plán akcí r. 2010  

 

 a)  autobusové zastávky (I/27) -  k dispozici 2 nabídky od pana Klímy  

   I. povrchová úprava - barva  21 tis. Kč / ks  ( vč. DPH )       

   II. povrchová úprava - pozink  30 tis. Kč / ks  ( vč. DPH )  

  jedná se kompletní realizaci - demontáž, výroba, montáž   

    

  OV doporučuje realizaci II. varianty - provedení pozink  celkem 60 tis. Kč 

  oproti plánu - navýšení o 10 tis. Kč  - z plánu nebude realizován nákup laviček   

   

 žádáme o zajištění - termín realizace  - co nejdříve - nabídky předá na obec pan Šiml Luboš   

 

              b) veřejné osvětlení – řešení projednáno s firmou p. Staňka  

  - k dispozici nabídka                                                                                                                                                                       

              - OV doporučuje realizovat úspornou variantu  

   2 nová světla ( obecní dům, fara )                                   

   1 světlo přesun  ( od školy - přesun na sloup v zatáčce u hospody )  

   1 světlo zrušit  ( v zahradě u čp. 64 ) 

  - aktualizaci nabídky projedná p. Hora a předá k zajištění na MÚ Plasy  

  - OV žádá o zajištění realizace - termín realizace - co nejdříve 

    

   c)  vodovod v obci – p. R. Gross seznámil přítomné s dosavadním postupem  

  - provedena zkouška hltnosti - očekávají se výsledky vydatnosti vrtu a rozboru vody  

                                                         

8. Volby do osadního výboru - volební období 2010 - 2014 
  

 OV doporučuje uskutečnit volby do OV ve dnech 15.-16.10.2010 při komunálních volbách  

 pp. Gross R a Šiml - připraví kandidátní listinu všech zájemců - osloví všechny občany Žebnice   

 

OV žádá od MÚ o zajištění bodů - 6 ( a,b,c ), 7 ( a, b )  a pokračování v realizaci bodů 2,3,4  
Zapsal: Gross V                                                                 


