Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č.12/2018-2022 ze dne 04.10.2020
Přítomni:

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

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Průběh jednání:

Zahájení
Plán na rok 2021
Osvětlení vánočního stromu
Volnočasové hřiště
Zasklení poškozených oken v budově bývalé školy
Nerovnost vozovky směr Horní Hradiště
Úklid prostranství u odpočívadla nad obcí
Zarostlý pozemek na rourách za dětským hřištěm aţ k mostu
Závěr

1. Zahájení
2. Plán na rok 2021 –

Plán na rok 2021
Volnočasové hřiště

250 000,00

Vodovod – rozšíření projektu
- realizace
Drobné opravy v obci

80 000,00
350 000,00
28 000,00

Celkem

708 000,00

3. Osvětlení vánočního stromu – L. Šiml prověří stav stávajícího osvětlení, které bylo
demontováno a odvezeno na město Plasy. OV schvaluje usazení dočasného
vánočního stromu do prostoru před hostincem „U hasiče“, neţ doroste potřebné
velikosti nový smrk v parku. Stávající velký smrk byl v parku odstraněn.
4. Volnočasové hřiště – seznámení s přípravou projektu
5. Zasklení poškozených oken v budově bývalé školy – opravu provede M. Koča –
trvá
6. Nerovnost vozovky směr Horní Hradiště – OV upozorňuje na nerovnost vozovky
na konci obce směr Horní Hradiště u čp. 3. OV ţádá o zjednání nápravy. Oslovit
SÚS.
7. Úklid prostranství u odpočívadla nad obcí – tento prostor je určen pro odpočinek.
Celý letošní rok je tam stále skládka dřeva. OV ţádá opětovně o nápravu. Dokud bylo
prostranství uklizeno, bylo hojně občany vyuţíváno, a to jak občany Ţebnice, tak i
turisty. V současné době je toto vyuţití omezené. Nedá se k odpočívadlu přes dřevo a
nerovnosti dojet např. maminky s kočárkem mají smůlu.
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8. Zarostlý pozemek na rourách za dětským hřištěm až k mostu – OV upozorňuje na
zarostlý a zaplevelený pozemek prostranství na rourách za dětským hřištěm aţ
k mostu. OV ţádá o zjednání nápravy.
Zapsala: Kepková Dana
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