
                      Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 6.3.2013

Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Chrudina ,Ščepitová

Člen OV Zdeněk Černý  dne 6.3.2013 zemřel.

Kontrola zápisu ze schůze  OV z 6.2.2013, nedořešené body:
1.  Obyvatelé osady Lapač žádají o podání informací o možnosti snížit hlukové zatížení, které 
      na ně neúměrně doléhá z provozu po přilehlé komunikaci  Přerov – Olomouc.
      - bude upřesněn počet obyvatel,kterých by se opatření týkalo 

- konzultace postupu na OÚ v Kokorách

2 . Havarijní situaci na silnici III/4361 v ulici Nad Mlýnem řešil  výzvou  ke Správě silnic 
     Olomouckého kraje Stavební úřad (urgence OM).Dle jejich vyjádření silnice bude 
     neprodleně označena dopravní značkou upozorňující na nerovnost  a dopravní závada bude 
     dále  posouzena a navržen způsob její opravy.
     „Termín realizace bude stanoven v závislosti na technologických požadavcích na opravu a 
       na finančních možnostech organizace.“

3. Pošta:
- Místní části – čerpání rozpočtu pro rok 2013                      
- leták -Zápis dětí do MŠ v Přerově 11.3.2013
- Informace o prodeji 1ks motor.jednotky VARI – OV nemá zájem o odkoupení stroje

4. Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů pro jarní úklid.
         P. D.   podala vlastní stížnost na stání těchto kontejnerů v lokalitě  Na Návsi na 
         par.č.9. Hlasováním ( s výsledkem 3:1 ) většina členů OV rozhodla neměnit
          současné  stání kontejnerů Na Návsi na par.č.9.Stížnost byla zamítnuta. 

5.  Na úřadovně na toaletách  byla dokončena oprava prasklého odpadu.

6.   Dětské šibřinky proběhly 23.2.2013, OV podpořil akci částkou 2.220,-Kč. 

7.   Vodění medvěda (masopust)  dne 16.2.2013 bylo úspěšné. V masopustním průvodu  se   
      sešlo asi 32 masek.Většina obyvatel  tuto akci přijala pozitivně a podpořila ji.

Velké poděkování patří p. J.Č. , který ji  sponzorsky  podpořil.
      OV přispěl na tuto akci částkou 5.000,-Kč ( hudební doprovod  s dechovou hudbou 
        Moraváci). 

8. OV  spolu s  Klubem seniorů  Žeravice uspořádají ve dnech 13.-14.4. 2013 v obecním 
sále na úřadovně  výstavu čajových a kávových souprav  -  „Kavárna Na Návsi“,

      spojenou s výstavou fotografií z akcí,které se u nás uskutečnily v loňském roce 2012.

9. Plán dalších předpokládaných akcí:
Květen -  lampionový průvod
             - hodová mše
Červen  - Zahradní slavnost



  10.  Na OM ( p.Doupalová )  podat opakovanou žádost o prověření stavu zeleně Na Návsi.

11.   Porucha veřejného rozhlasu ( špatně slyšet).
        Žádost o prověření chodu a případnou  opravu veřejného rozhlasu zaslat na OM
      ( p.Kašpárek )  a současně provést opravu  amplionu na  ul.Čekyňská  ( RD č.172/23) 
       a Na Návsi ( RD č.111/25).

   12.  Příští schůze OV -  3.4.2013 v 17 hodin

Žeravice, 21.3.2013                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice

            
          
   
       

        


