
          Zápis z 1.schůze místního výboru Žeravice ze  dne 19.2.2015
  
Přítomní: Jana Dostálová,Ludmila  Landsmannová, Daniela Nováková, Tomáš Zaoral
Omluvena: Jana Ščepitová

1.Předsedkyně předala jmenovací listiny  všem přítomným členům.

2.Informace ze schůzky  předsedů  místních výborů  ze dne 9.2.2015.
a) Finanční rozpočet byl navýšen na 1.000,-Kč/obyvatele.( Místní část Žeravice k 1.1.2014  
      měla 567 obyvatel. ) 

        Členové místního výboru diskutovali o využití přidělených finančních prostředků.
         Návrh využití těchto prostředků  byl schválen všemi přítomnými a  byl předán  na     
         magistrát. Konečná verze návrhu bude schválena Odborem ekonomiky.

b) místní výbor má změněnou mailovou adresu:  „ mistnivybor.Zeravice @prerov.eu“

3. Harmonogram schůzí místního výboru Žeravice:
                 5.3., 1.4., 6.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12 .

4. Informace Policie České republiky – Zpráva  o stavu veřejného pořádku ve služebním 
obvodě OOP ČR Přerov II Okrsek „F“ – Přerov XII –Žeravice.

5.   TSMPr- proběhne 2.kolo rozvozu nádob na  bioodpad , kompostérů a sil dne 21.2.2015
        v době od 13.00- 14.30 hod.. Bude hlášeno  veřej.rozhlasem.

6. TSMPr – předání plánů sečení zeleně v Žeravicích. Místní výbor prodiskutoval 
připomínky  k tomuto plánu a  navrhl jejich úpravu.

      Připomínky byly předány p.Doupalové.

7. MV upozorňuje na odpadky, které se vyskytují  po zimě v okolí skládky komunálního  
      odpadu  ( vlivem povětrnostních podmínek ) v katastru Žeravic (v polích a  příkopách) a 
      žádá  o jejich úklid.

8. MV žádá o navýšení počtu odpadkových košů  v obci.
Odpadkový koš chybí u autobusové zastávky U Stadionu a  v ulici Pod Lesem.

      
9.Informace ze schůzky Výboru pro místní části ze dne 18.2.2015:
a) změna podmínek zapůjčování nebytových prostor ,dále bude diskutováno 

b) MV navrhl a pověřuje p.Boženu Zamazalovou  ke spolupráci s Komisí pro občanské 
záležitosti a současně děkuje p.Roháčové za její dosavadní činnost.

c) otázka svozu odpadu  - velkoobjemové kontejnery – výbor navrhuje,
      aby dohled nad nimi měl pracovník TSMPr

d) změna svozu odpadu  ( 1x 14 dní) je mezi občany diskutována,jsou obavy ze zápachu 

10.MV schválil finanční příspěvek 2.000,Kč na náklady spojené  s pořádáním    
       dětského karnevalu dne 14.3.2015 v Žeravicích.



11.MV  žádá  magistrát  o  zvážení možnosti rekonstrukce  komunikace v ulici Pod   
     Lesem, která je v havarijním stavu a  navazující komunikace v ulici U Stadionu.
      ( O tuto rekonstrukci bývalý OV žádal  již  několik let.)

      Žádáme investiční komisi o zařazení  těchto komunikací v ulici U Stadionu
      ( za potokem) a  v ulici Pod Lesem  v Žeravicích do  plánu rekonstrukcí  komunikací. 

Žeravice, 25.2.2015                                   Zapsala Ludmila Landsmannová,předsedkyně

  
       

                                                                              

            
          
   
       

        


