
                        Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 5.9.2012

Přítomní: Dostálová,Landsmannová,Ščepitová, Černý,Chrudina

Kontrola zápisu ze schůze  OV 13.6.2012,nedořešené body:

1.Stávající stav dřevin v místní části nebyl  prověřen,případné ořezy zatím nebyly dohodnuty 
  s TSMPr.s.r.o.  Jedná se o  parcely:

- park u pomníku sv.Václava –p.č.269,
- Na Návsi před RD – p.č.88

      -     park  Na Návsi – p.č. 132
2.Otázka úložiště pro pytlový sběr pro chataře u hlavní komunikace v ulici Čekyňská  -
     v řešení.
3. Žádost o ořezání větví zasahujících do profilu vozovky v ulici Nad Mlýnem byla 
   postoupena správci silnice III.třídy ( SSOK).
   Navrhované posouzení potřeby ořezu stromů a  větví  nebylo ze strany SSOK zatím
   provedeno.
   K žádosti OV  vyzvat majitele nemovitosti – sklepa,aby zabezpečil svou nemovitost  
   proti vypadávání kamenů na silnici z důvodu bezpečnosti provozu po komunikaci, nebylo
   přijato žádné stanovisko ze strany magistrátu.
4. Žádáme o vyjádření SSOK ke statickému stavu vozovky  v lokalitě „strže“v ul.  
    Nad Mlýnem a o sdělení plánu údržby „zatáčky“, kde dochází k „sesouvání“  asfaltového 
    povrchu vozovky.   

5. Pošta:
-    žádost magistrátu o poskytnutí požadavků OV na rok 2013
- výpisy z účetnictví ,které se vztahují k místní části Žeravice  a přehled investičních akcí 

města 
-   Příprava jízdních řádů veřej.drážní osobní dopravy na období 2012/2013 
- Nařízení Státní veterinární správy o zrušení částí některých vymezených ochranných 
     pásem v souvislosti s mimořád.opatřeními proti nákaze  - mor včelího plodu
- TSMPr,s.r.o.- Plán prací v míst.částech
                           -  Harmonogram přistavování  velkoobj.kontejnerů pro podzimní úklid 

  -   leták  kampaně „Daruj krev“
  -  požadavek aktualizovat web stránky míst.částí

-  Hasiči varují –Prázdninová nebezpečí
-   žádost o stanovisko OV k projektu rekonstrukce haly SK Žeravice
- veřejné vyhlášky –Hromadný předpisný seznam č. 1/2012 a 2/2012 na místní poplatek za 
     provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování 
     komun.odpadů za rok 2011 a 2012
- žádost o stanovisko OV k záměru odprodeje částí pozemků manželům Jurečkovým 
    a k převodu částí pozemků do vlastnictví p.Hegera a manž.Kusákových.
- žádost o příspěvky do Přerovských listů
- mobilní sběr nebezpečného odpadu dne 15.9.2012  

6. Dešťová kanalizace v ulici Pod Lesem  - výusť do potoka Olešnice  -vyčištění bude 
     provedeno po dohodě s VaK Přerov,a.s.

7. Městská policie postoupila požadavek prověření dodržování rychlosti v obci  v osadě 
     Lapač a v ulicích Pod  Lapačem a Čekyňská Dopravnímu inspektorátu.



8.Srpnové sečení v místní části proběhlo podle schváleného plánu sečení. 

9. Stanovisko OV k projektu rekonstrukce haly SK Žeravice předáno OM.

10. Stanovisko OV k záměru odprodeje částí pozemků manželům J.
    a k převodu částí pozemků do vlastnictví p.H.a manž.K. předáno OM.

11. Hodové oslavy proběhnou 28.9.2012  ( hodová mše v kapli sv.Václava a vysvěcení 
      obnovené žeravské koňské hasičky).

12.Osadní výbor zorganizuje pro občany,kteří  budou mít zájem o revizi komínů, návštěvu 
     kominíka v obci.

13. Požadavky OV v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2013 byly předány Kanceláři   
      primátora. 
14.Odboru majetku byla předána fotodokumentace  poškozených kanálových sběračů v obci.

15.Během léta byla vymalována kaple Na Návsi,opravena rozbitá okna v kapli, 
     provedena nová izolace kolem kaple.
     Byla opravena rozbitá výplň ve vývěsní skříňce Na Návsi.

16. Probíhá rekonstrukce bývalé kotelny na úřadovně ( nová krytina,oprava omítek,nová    
       vchodová vrata) a oprava soklu na zadní stěně úřadovny.

   Žeravice, 12.9.2012                                             Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice

            
          
   
       

        




