
          Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze  dne 29.9.2014 
  
Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Chrudina, Ščepitová,Špalek

Kontrola zápisu ze schůze  ze dne 3.9.2014:

1. B)Prohloubení příkopy v části Pod Lapačem před pozemkem p.č. 838 a 839 v k.ú. 
         Žeravice z důvodů zajištění odtoku  vody z přilehlé komunikace.
        Majitelé dotčených pozemků  souhlasí s obnovením příkopy a 
         a  souhlasí s vybudováním svých  sjezdů na vlastní náklady.( Písemný doklad doložen.)
        Žádáme  o provedení prací Správou silnic Olomouckého kraje.
        Práce byly provedeny jen částečně, žádáme o dokončení prací.

2.  OV  s občany, kteří bydlí v ulici U stadionu  (část za potokem) a  v ulici Pod Lesem, 
     žádá  magistrát  o  rekonstrukci komunikací  na těchto ulicích.
     Tuto rekonstrukci OV požaduje  již  několik let.
      Žádáme investiční komisi o prioritní zařazení  těchto komunikací v ulici U Stadionu
      ( za potokem) a  v ulici Pod Lesem  v Žeravicích do  plánu rekonstrukcí  komunikací. 
     Po povrchu komunikace U Stadionu byla rozprostřena frézovaná drť a zhutněna vibračním   
      válcem, stav komunikace se zlepšil.
     
3.  Parc.č.9 Na Návsi -  Úvoz :
     OM zadal vypracování technické pomoci řešící úpravu povrchu pozemku - zabránění či 
     zmírnění další eroze povrchu tohoto pozemku.
      OV se seznámil se dvěma variantami navrhovaného řešení vzniklé situace.
      Po prostudování dokumentace se  OV přiklání k navrhované variantě VAR I.

4. OV žádá o opravu kanalizační vpusti na ul.Čekyňská, která je zborcená a je v havarijním
      stavu. Dokumentace byla předána OM.

5. OV žádá o podání informací – o výsledku  posouzení dendrologa  týkající se stavu  staré 
výsadby v Žeravicích . 
Žádáme o zaslání kopie posudku dendrologa.

  6.   Pošta:

- Výpis z účetnictví  08/2014 týkající se místní části Žeravice a přehled investičních akcí  
města Přerova. 

- Sdělení OM – žádost p.H.- o úplatný převod pozemku p.č.231 zastupitelstvo neschválilo.
- Potvrzení návrhu rozpočtu místní části Žeravice na rok 2015
- Stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje k opravě dlážděných rigolů 
       v ul. Pod Lapačem a ul.Čekyňská
    
7.  Výměna starých  rygolníků za nové v ulicích Pod Lapačem a na ulici Čekyňská.
      Dle návrhu OM OV  souhlasí  s vyžádáním stanoviska ze strany Správy silnic 
      Olomouckého kraje, s projektem a potřebnými náklady na jeho zhotovení.
      OV se seznámil s vypracovanou technickou  pomocí a  souhlasí s realizací s tím,      
      že Správa silnic Olomouckého kraje  se bude také podílet na  nákladech akce.

       Zároveň OV  souhlasí s přesunem a použitím finančních prostředků  určených  
           v rozpočtu na rok 2014 na zeleň v obci s jejich využitím  na realizaci výše uvedené akce.

        Správa silnic Olomouckého kraje navržené řešení nedoporučuje, navrhuje zrušení 



       žlabů,umístění nové obruby a navedení vod do stávajících vpustí. 
       „Po pochůzce na místě samém shledávají žlaby jako funkční a tudíž s financováním 
       navrženého způsobu úprav odvodnění neuvažují.“
        OV trvá na svém stanovisku - výměně  stávajících žlabů – rigolníků.

       8. Propad místní komunikace v prostoru zastávky  autobusu v ul.Na Návsi 
           v Žeravicích byl opraven.
           

    9. Návrh rozpočtu na rok 2015:
           1. kulturní a sportovní aktivity ........................................................ 30 tis. (KP)
           2. úřadovna      a) ochranný nátěr trámů proti hmyzu....................... 45 tis (MAJ, ITS)
                                        b) výměna osvětlení za nové v zasedací místnosti .... 10 tis. (MAJ, ITS)
           3. navrhnout a realizovat rekonstrukci chodníku Na Návsi ................ 226,9 tis. (MAJ, OSaKS)

    10. OV zajistil služby kominíka pro zájemce z řad občanů. 

    11. OV schválil finanční příspěvky na náklady spojené  s pořádáním akcí 
           v naší místní části Žeravice:

- lampionový průvod  - 31.10.2014
- rozsvěcování vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílkou  - 5.12.2014
- vánoční výstava  - 12.-13.12.2014
- Česko zpívá koledy

     

  
          
       
     
       

      Žeravice, 5.11.2014                                    Zapsala Ludmila Landsmannová                                                                              

            
          
   
       

        


