
                      Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 7.5.2013

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

Kontrola zápisu ze schůze  OV z 3.4.2013,nedořešené body žádné.

       
1 . 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.“
2. Pan S. byl  písemně vyzván , aby nevypouštěl své kachny a slepice na 
    obecní pozemky, aby tak  nedocházelo k narušování dobrých sousedských vztahů.
    OV bude  stav průběžně kontrolovat.
3. Pošta:
- Výpis z účetnictví 3/2013 týkající se místní části Žeravice a přehled investičních akcí 

města Přerova                     
- Hasiči informují - Nebezpečí při vypalování trávy
- Podmínky 2.výběrového řízení v roce 2013 pro poskytování půjček z Fondu bydlení 
- ČEZ – Přerušení dodávky elektřiny v celé obci  dne 7.5.2013,od 8.00-17.00 hodin
- Informační leták pro poplatníky daně z nemovitosti od roku 2013
- OM informoval o plánované opravě komunikací v místní části

4. Kontejnerové stání na ul.Čekyňská bylo rozšířeno.

5. Alarm  na budově úřadovny – přístavku  byl opraven  a je funkční.
      OM požádal Policii ČR o zvýšenou kontrolu této lokality.

6. Výstava čajových a kávových  souprav  -  „Kavárna Na Návsi“ spolu s výstavou 
     fotografií z akcí, které se u nás uskutečnily, měla pozitivní ohlas.
     Výstavu navštívilo ve dnech 13.-14.4.2013 celkem 86 osob. 

7. OV byl upozorněn na sesuvy břehu potoka Olešnice v části za mostem v ulici 
      Pod Lesem – směrem k ČOV Žeravice. ( Byl zde průchod pro chodce, který je nyní 
       nebezpečný.)
      Žádáme  jednak o posouzení  havarijního stavu této lokality příslušnými orgány či 
       vlastníky pozemků a jednak o návrh možného řešení vzniklé situace.

  8.  OV požádal TSMPr o jarní úklid obce před hodovými oslavami.

9.   Hodové oslavy ( hodová mše v kapli Na Návsi ) se uskuteční 12.5.2013 v 10.30hod.
OV schválil poskytnutí  finančního příspěvku na občerstvení.

10.    Příští schůze OV -  5.6.2013 v 18 hodin

Žeravice, 21.5.2013                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice



            
          
   
       

        


