
                      Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 5.12.2012

Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Černý, Chrudina
Omluvena:  Ščepitová

Kontrola zápisu ze schůze  OV z 8.11.2012,nedořešené body:

1. Žádáme o seznámení s výsledky  prověřování dodržování 
    rychlosti v obci v osadě  Lapač a v ulicích Pod  Lapačem a Čekyňská  pracovníky  
    Dopravního inspektorátu.
2. Obyvatelé osady Lapač žádají o podání informací o možnosti snížit hlukové zatížení,které 
      na ně neúměrně doléhá z provozu po přilehlé komunikaci  Přerov – Olomouc.
      ( V obci Kokory  byli letos na podzim  RD při této komunikaci osazeny okny,která by  
         měla hladinu hluku snížit.) 
    Občané požadují   provést podobná protihluková opatření i na Lapači.

3. Pošta:
-  Návrh optimalizace městské  autobusové dopravy (  k připomínkování )
- výpisy z účetnictví 10/2012 týkající se místní části Žeravice  a přehled investičních akcí  
       města 
- žádost o vyjádření OV k žádosti p.O.D.   o  odprodej pozemku v chatové části  
      Žalkovy                       

   -   strana Společně pro Přerov – Návrh statutu osadních výborů
- Hasiči informují – Nebezpečí požárů od svíček
- Návrh rozpočtu pro rok 2013

  -    15.zasedání zastupitelstva  
- Mapy s vyznačením zimního úklidu chodníků a komunikací v Žeravicích-doplnění

4. Značení  stanoviště pytlového sběru v lokalitě  u mostku přes  Olešnici bylo doplněno. 
5.  Obecní pozemek  ( par.č. 1100 ) se stal úložištěm odpadů - černé skládky.
       Značení - Zákaz skládky pod pokutou…bylo umístěno pracovníky TSMPr,s.r.o.
       Občané budou vyzváni obecním rozhlasem k dodržování tohoto zákazu.  
6.Přístavek u úřadovny byl zabezpečen alarmem.

7.  Vánoční výstava adventních výzdob,betlémů ze sbírky p.S.D.   ,výrobků z Domova 
       pro seniory v Přerově, Mamma help centra  a  výrobků sdružení Anima Historica se 
       uskuteční 15. – 16.12.2012 od 13-18hodin.

8.  Koncert sboru ADD Gospel z Přerova se bude konat 21.12.2012 v 18 hodin v obecním sále 
     na úřadovně.
9. Stanovisko OV k žádosti p.O.D.   o prodej  pozemku v části Žalkovy (případně i  
     pro další odprodeje v této lokalitě):
     OV souhlasí s prodejem za podmínky, že bude zřízeno věcné břemeno k prodeji.
    ( Pozemek  nebude pevně  oplocen a tím bude umožněn volný průchod zvěři.)
     

10.  Termín příští schůze OV -  16.1.2013.

  Žeravice, 7.1.2013                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice



            
          
   
       

        




