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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z ustavujícího jednání č.1/2018-2022 ze dne 14.10.2018 

 
Přítomni:   Dana Kepková, Miroslav Koča, Luboš Šiml, Vladimír Soukup, Ing. Václav Gross, Milan Hora 

 
Omluveni: Roman Gross 
 
Program: 1.  Zahájení  

2. Poděkování za činnost v období 2014-2018 
3. Volba předsedy a místopředsedy OV 
4. Náměty občanů 
5. Vysazení stromu v rámci 100 let vzniku Československé republiky 
6. Jmenování do komisí  
7. Plán na rok 2019 
8. Termín konání jednání OV v období 2018-2022 
9. Webové stránky obce 

 
 
 

Průběh jednání: 
 

1. Zahájení  
 

2. Poděkování za činnost členům OV  předchozího období 2014-2018  
 

3. Volba předsedy a místopředsedy OV – zvolen předseda OV Kepková Dana a místopředseda  
Vladimír Soukup 
 

4. Náměty občanů uvedené na hlasovacím lístku do OV: 
 

- Vodovod (voda na hřbitov) – 5x 
- Neprodávat budovu bývalé školy=klid v obci – 2x 
- Oprava cesty Na písky 
- Rozhlas- není rozumět 
- Kabelový internet 
- Častější sekání příkopů 
- Průjezd nákladních aut přes obec – omezit 

 
 

5. Vysazení stromu v rámci 100 let vzniku Československé republiky – OV stanovil termín  vysazení 
lípy na neděli 28.10.2018 od 16,30 hodin za odpočívadlem nad obcí směr Plasy. Akce proběhne za 
účasti OV a Českého svazu včelařů Plasy (informace email Mgr. Novotný 15.10.2018) Slavnost bude 
spojena po vysazení s lampionovým průvodem dětí do vsi směr pomník padlých, kde bude položen 
věnec a zapálena svíčka. OV zajistí důstojný průběh této akce. 

 
6. Jmenování do komisí – OV navrhuje do komise životního prostředí p. Romana Grosse a  

do kulturní komise p. Dagmar Švejkovskou 
 

7. Plán na rok 2019 : 
 

- Vodovod       400.000,-- Kč 
- Multifunkční asfaltové hřiště u kulturního domu   200.000,-- Kč 
- Oprava herní soupravy na dětském hřišti      30.000,-- Kč 
- Oprava sezení nad obcí        20.000,-- Kč 
- Drobné opravy v obci                    50.000,-- Kč 

 
8. Termín konání jednání OV v období 2018-2022 – pravidelně každou první neděli v měsíci od 19 h. 

 
9. Webové stránky obce – správce M. Koča. OV schválila umístění dokumentace ohledně vodovodu  

na webové schránky.  
Zapsala: Kepková Dana 

 


