
          Zápis ze 2.schůze místního výboru Žeravice ze  dne 5.3.2015
  
Přítomní: Jana Dostálová, Ludmila Landsmannová, Daniela Nováková, Tomáš Zaoral
               Jana Ščepitová

Kontrola zápisu ze schůze ze dne 19.2.2015:

1. Členové místního výboru diskutovali o využití přidělených finančních prostředků.
   Po konzultaci na magistrátu byl předchozí návrh upraven a bude předán OM.
   Návrh na využití těchto prostředků byl schválen všemi přítomnými.     
   Konečná verze návrhu bude následně schválena Odborem ekonomiky.

2. Harmonogram schůzí místního výboru Žeravice – doplnění.
     Schůze se konají v zasedací místnosti úřadovny od 18hodin, první středu v měsíci,tj.
                 1.4., 6.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12 .

3. 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.

4. MV žádá o navýšení počtu odpadkových košů  v obci.
( Odpadkový koš chybí u autobusové zastávky U Stadionu.)

      
5. Informace ze schůzky Výboru pro místní části ze dne 18.2.2015:

a) změna podmínek zapůjčování nebytových prostor .
Výbor navrhuje zohlednit potřebu údržby pronajímaných prostor. 

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

6. MV schválil finanční příspěvek do výše 2.000,-Kč na náklady spojené s pořádáním 
   velikonoční výstavy.

7.Výbor  ( na základě žádosti TSMPr ) navrhuje umístit velkoobjemový kontejner na    
    bioodpad na p.č.170 u hřiště, vpravo od mostku. Následně bude zpracován harmonogram 
    přistavování  kontejnerů.

8. Technická pomoc na p.č.9 Na Návsi  -Úvoz.
   OM oslovil majitele dotčených pozemků, aby se vyjádřily k navržené úpravě – výsadbě 
   remízků.

9. Výbor se seznámil s návrhem uvažované rekonstrukce chodníku Na Návsi   a opravy části  
   okraje komunikace. Navrhuje prodloužit rekonstrukci chodníku o část k vývěskám a  
   zvážit praktický postup prací.
   Výbor souhlasí s použitím částky do 30tis.Kč na vypracování dokumentace ke stavebnímu   
   povolení.



10. Majetkoprávní záležitosti v katastru Žeravic.
     Výbor souhlasí:
a)   s prodejem části pozemku p.č. 1195 p.H., který ji užívá jako zahrádku
b)   s prodejem pozemku p.č.67,zast.pl.pod garáží, manželům B.a A. R.
c)   s odprodejem oplocených částí pozemků p.č. 656/1,657,658  u ČOV v Žeravicích
     společnosti  VaK Přerov,a.s.
d)   se zřízením věcného břemene – služebnosti chůze a jízdy přes p.č.1106,trvalý travní 
porost,v rozsahu nezbytně nutném ( v trase,jak je viditelné z letec.snímku mapy).

Zároveň výbor žádá o zvážení možnosti přesunu části finančních prostředků z tohoto 
prodeje nemovitostí zpět do naší místní části Žeravice.

11. Výbor žádá o opravu kanalizační vpusti v ulici Na Návsi, č.p. 8 ( pracoviště  
       Výzkumného ústavu včelařského). Vpusť je nefunkční, odtok vody není umožněn 
      z důvodu vyvýšení vpusti nad okolní terén.

        (  V prostoru se zadržuje voda, průchod k nemovitosti je omezen.)

12. 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 rekonstrukci bývalý OV žádal  již  několik let.)

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

   Výbor pověřil  svého člena Tomáše Zaorala, aby projednal stav komunikace také s vedením  
    Policie ČR, která komunikaci užívá k dopravě ke svému výcvikovému objektu.

Žeravice, 12.3.2015                                   Zapsala Ludmila Landsmannová, předsedkyně                                                             

            
          
   
       

        


