
                        Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 11.8.2011 
  
Přítomní: Černý,Dostálová,Landsmannová,Chrudina,Ščepitová 
 
1. Kontrola zápisu ze schůze  OV 10.6.2011 
  
2.Došlá pošta: 
 - výpis z účetnictví 5/11,6/11 
- informace od hasič.záchran.sboru Olom.kraje 
- informace o průzkumu „Vzdělávání dospělých 2011“ 
- Obecně závazná vyhláška č.1/2011 
- Veřejné vyhlášky  -Hromadné předpisné seznamy č.1/2011 a č.2/2011 
      ( psi,komunál.odpad 2009,2010 ) 
- TSMPr –Harmonogram přistavování velkoobj.kontejnerů  
 

3.Žádost z magistrátu o zaslání požadavků OV na rok 2012 do 31.8.2011-příprava rozpočtu 
na rok 2012. 
 
      Požadavek  osadního  výboru  Žeravice  pro rok  2012 
 I. Investiční akce : 
Prioritně zpracovat   projekt a  následně realizovat opravu komunikace v ulici  U Stadionu – 
2.část  souběžně s opravou části komunikace Pod Lesem. 
II. Neinvestiční akce : 
Navrhnout a vybudovat výstupní  ostrůvek na ulici Čekyňská  ve směru od Čekyně. 
(fotodokumentace s popisem  e-mailem) 
III. Budovy v majetku obce : 
Úřadovna 
- opravit střechu přístavku na boční straně  budovy,rozšíření vchodu a osazení vraty (úschova 
staré hasičky) 
- opravit sokl na zadní straně úřadovny včetně opravy  okapového svodu na dvorek 
- instalace výtokového kohoutu pod umyvadlem na WC ( zalévání květin.výzdoby)  
Kaple Na Návsi – oprava dláždění kolem kaple                               
 IV. Kulturní a společenské akce : 
 a)  Beseda   Klubu seniorů na jaře  a  na podzim ………………………… …..2x  3.000,-Kč 
 b)  Hodové posezení na květnové a zářijové hody ……………………………2x  2.000,-Kč 
 c)  Dětský den spolu se SK Žeravice ……………………………………………… 2.000,-Kč 
 d)  Vánoční setkání občanů u vánočního stromu……………………………………8.000,-Kč 
 e)  Obnovení tradice vodění medvěda ……………………………………………...3.000,-Kč 
   

4. TSMPr sdělují termín sečení v naší obci. 
5. Na úřadovně byla provedena revize elektrospotřebičů. 
 
6.ČEZ – informuje o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 10.8.,16.8.,17.8.2011 v obci. 
   Následně dojde k přerušení dodávky pitné vody v ulicích Kopec,Pod Lapačem a Lapač 
  ( odstávka ATS Žeravice).  
 
7. Dne 19.7.2011 proběhlo jednání na Obecním úřadě v Kokorách ( důvod – opoždění spojů  
  č.35 a 16 linky 920006 nastavilo problém pro jiné občany).Za OV se zúčastnil Zdeněk  
  Černý.Závěr jednání: návrat zpět k původním časům odjezdů. 
 



8.Připomínka občanů k sečení TSMPr v ulici Na Návsi - v části za pomníkem sv.Václava, 
    část obecní  parcely č. 254 zůstává neposečena. 
    Kontaktován odbor majetku ,p.Doupalová. 
  

9. Náš občan J.V.  vykonal veřejnou službu v obci  v rozsahu 30 hodin/měsíc  
      formou úklidových prací  v obci. 
10.Na ul.Čekyňská  probíhá oprava kanálových vpustí. 
 
       
         
Žeravice,28.11.2011                        zapsala Ludmila Landsmannová,předsedkyně OV 
                                                                        
 

 
 

 
 
 
             
           
    
        
 
  
         
 


