
                      Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 3.4.2013

Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Chrudina ,Ščepitová
Host: Ing.Michal  Špalek

Kontrola zápisu ze schůze  OV z 6.3.2013, nedořešené body žádné.

1. Hlukové zatížení na Lapači dle informací , které poskytl OÚ Kokory, musí řešit iniciativně 
    samotní obyvatelé osady Lapač přímo s Ředitelstvím silnic a dálnic.
         (  V Kokorách tento  problém řešili občané sami,OÚ Kokory tuto otázku neřešil.)
          
2 . Havarijní situaci na silnici III/4361 v ulici Nad Mlýnem  byla 
      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:
- Výpis z účetnictví 2/2013 týkající se místní části Žeravice a přehled investičních akcí 

města Přerova                     
- leták -  Zápis dětí do MŠ v Kokorách 11.4.2013
- VaK Přerov,a.s. – informace o plánované údržbě vodár.zařízení v 11.týdnu v Žeravicích
- Stížnost p.P.   na volně pobíhající psy v ulici Suchý potok
- Stížnost občanů na vypouštění kachen a slepic p.S. na obecní pozemky
- 17.zasedání zastupitelstva 15.4.2013
- Sběr nebezpečného odpadu dne 13.4.2013

4.Stížnost p.P.
    OV oslovil dotčené občany, kterých se stížnost týkala a  zároveň  jim byla předána platná   
     vyhláška města Přerova  týkající se  pohybu psů na veřejném prostranství. 
     Vyhláška je vyvěšena na úředních vývěskách v obci.

5. Pan S. byl  písemně vyzván , aby nevypouštěl své kachny a slepice na 
    obecní pozemky, aby tak  nedocházelo k narušování dobrých sousedských vztahů.

6. Zatím neznámý vandal poničil  alarm  na budově úřadovny – přístavku, pravděpodobně 
    v nočních hodinách z 27.3.na 28.3.2013.
    Ihned byl informován OM  a byla kontaktována Policie ČR.

7.OV  schválil  příspěvek na výdaje spojené s realizací výstavy čajových a kávových 
souprav  -  „Kavárna Na Návsi“ a současně výstavy  fotografií z akcí, které se u nás    
  uskutečnily. 
  Akce se uskuteční  ve dnech 13.-14.4. 2013 v obecním sále na úřadovně . 

      
  8.  Na OM ( p.Doupalová )  podat opakovanou žádost o prověření stavu zeleně Na Návsi.
  9. Oprava veřejného rozhlasu byla provedena.
  10.  Hodové oslavy ( hodová mše v kapli Na Návsi ) se uskuteční 12.5.2013 v 10.30hod.
11. Příští schůze OV -  7.5.2013 v 17 hodin

Žeravice, 29.4.2013                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice



            
          
   
       

        


