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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.21/2014-2018 ze dne 21.05.2017 

 
Přítomni:   Dana Kepková, Rudolf Tauchen, Ing. Václav Gross, Luboš Šiml, Vladimír Soukup,          

Milan Hora, Roman Gross 
 
Program: 1.  Zahájení 

2. Přesunuté body z minulého období 
3. Oprava přenosné buňky 
4. Zvýšený výskyt potkanů v obci 
5. Autobusová zastávka Sokolka 
6. Oprava vjezdu u čp. 35 
7. Seřízení místního rozhlasu 
8. Urgence opravy křížů v okolí obce  
9. Obnova zeleně 
10. Oprava studny na faře 
11. Oprava stolu na ping-pong 
12. Sekání v obci 
13. Vodovod 
14. Příští jednání OV 
15. Diskuse 
 

 
Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  
 

2. Přesunuté body z minulého období –    
A) Druhá část prořezu vrb podél potoka za 
obcí směr Peklo-pokračování příští rok 
B) Cesta na písky-oslovit Kral. zem.-vyčištění 
příkopů-diskuse 
C) Zenesený potok nad rybníkem-zajistí 
majitel Lesy ČR s.p. v letošním roce 
D) Rybník na pískách – trvá 

 
 

3. Oprava přenosné buňky – zajistí hasiči bez zaúčtování nákladů 
 

4. Zvýšený výskyt potkanů v obci – jedy – realizace v průběhu 14 dnů, cena cca 8.000 Kč, 
kontaktní osoba Roman Gross 
 

5. Autobusová zastávka Sokolka – označení zastávky – splněno  
 

6. Oprava vjezdu u čp. 35 – cenová nabídka 28.898,-- Kč (včetně DPH) firma  
Eurovia Silba, a.s. Plzeň- realizace v průběhu června 2017 

 
7. Seřízení místního rozhlasu – splněno 

 
8. Urgence opravy křížů v okolí obce  - neprovedeno do konce dubna 2017 -                

zaurgovat V. Gross 
 

9. Obnova zeleně – domluvit povolení o zakoupení keře v cenové relaci 2.500 Kč – vytipovat 
druh keře, po zakoupení umístit k autobusové zastávce v obci 

 
10. Oprava studny na faře – fa Vopat Kopidlo 

 
11. Oprava stolu na ping-pong – trvá -  odpovědná osoba R. Gross a L. Šiml 
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12. Sekání v obci – OV požaduje sekání v obci začátkem června 2017 před dětským dnem                  
tzn. do soboty 10.06.2017 

 
13. Vodovod – podána žádost na dotaci na realizaci Etapa 1 (vodojem, včetně technologie a 

napojení - přívod, vodovodní řád z vodojemu a napojení elektro). Dotační titul 
vodohospodářské infrastruktury 2017 v rámci Dotačního programu vodohospodářské 
infrastruktury 2017-výše dotace: do 70 % ceny uznatelných nákladů akce, maximálně  
5 mil. Kč – trvá 
 

14. Příští jednání OV – stanoveno na neděli 02.07.2017 od 18.30h 
 

15. Diskuse 
 

 
Zapsala: Kepková Dana 
 


