
Zápis z 10. jednání Místního výboru místní části Žeravice

ze dne 14.10.2015

Místo konání: Žeravice
Přítomni: RNDr.Landsmannová Ludmila– předseda

Zaoral Tomáš
Dostálová Jana
Nováková Daniela
Ščepitová Jana

Omluveni: -
Hosté: -

Program jednání:
1. Úvod
2. Výsledky soutěže Předzahrádka roku 2015
3. Kominické práce v Žeravicích
4. Pracovní jednání v ulici Pod Lapačem 
5. Různé
6. Úkoly pro členy osadního výboru
7. Žádosti a podněty směrované k MMPr

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
9. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 2 

MV Žeravice děkuje všem účastníkům soutěže Předzahrádka roku za prezentaci Žeravic.        
Oběma výherkyním gratuluje k umístění.

Bod 3

Kominické práce proběhly  10.10.2015 a služeb kominíka využilo  28 občanů.

Bod 4

Pracovní jednání týkající se opravy dlážděných rigolů v ulici Pod Lapačem se konalo 
30.9.2015 za účasti p.Kašpárka, projektanta,2 zástupců Silnic a 3 členů MV 
Žeravice.Z jednání vyplynulo,že nejvýhodnější varianta se jeví výměna jednotlivých kusů 
poškozených nebo chybějících žlabů.Finanční prostředky po dohodě využít na realizaci 
projektu rekonstrukce chodníku a autobusového stání Na Návsi 

Bod 5 - Různé

Plán vánočních akcí :

4.12.2015 – rozsvěcování vánočního stromu spojení s Mikulášskou nadílkou

9.12.2015 – zpívání u kaple „Česko zpívá koledy“

19.12.2015 – vánoční koncert

23.12.2015 – setkání občanů a předávání betlémského světla u kaple Na Návsi
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Bod 6 – Úkoly pro členy místního výboru 

 Lampionový průvod 28.10.2015

 Návrh rozpočtu na r. 2016 financované městem – členové MV

Deratizace v obci –výskyt zvýšeného množství hlodavců  v osadě Lapač a Na Návsi

 Vytváření černých skládek odpadů v lese a v remízcích kolem obce

 Projednání podkladů k nepotřebnému majetku a koncepci nakládání s majetkem

Bod 7 – Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 Autobusová čekárna v ulici Čekyňská – žádáme o revizi prací, stále chybí konečné 
označení autobusové zastávky včetně jízdního řádu a odpadkového koše

 V části ulice Nad Mlýnem žádáme provést ořez dřevin, které zasahují do komunikace

 V osadě Lapač žádáme provést ořez smuteční vrby,která zasahuje do komunikace

 Na Návsi  žádáme o provedení výřezu suché túje a kontrolu dřevin

 Žádáme o stanovisko projektanta,jak bude pokračovat řešení protierozních opatření 
v části Úvoz

 MV žádá o sdělení informací k problému v části suchého poldru Pod Lesem 

   ( červnová průtrž)

Bod 8 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

 Rekonstrukce chodníku na ulici Čekyňská 

 Zpracovat projekt  na rekonstrukci komunikace v ulici Pod Lesem a U Stadionu II

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/10/2015 Konečný návrh rozpočtu na r. 2016 
financované městem – členové MV

Z: předseda
T: do konce týdne

Splněno/Nesplněno/ 
2/10/2015 Zajištění lampionového průvodu Z: všichni členové 

MV 
T 28.10.2015

3/10/2015 Informace o deratizace v Žeravicích Z: L.Landsmannová
T: 11/2015

4/10/2015 Výzva k občanům –zákaz vytváření černých
skládek v okolí obce

Z: J.Dostálová
T: 11/2015
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5/10/2015 Konečné stanovisko  z projednání podkladů 
k nepotřebnému majetku a koncepci nakládání 
s majetkem

Z: předseda
T: do konce týdne

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 
V uvedeném termínu 
(do 30 dnů po 
obdržení zápisu) se 
vyjádří: 

1/10/2015 Autobusová čekárna v ulici Čekyňská –
žádáme o revizi prací a stále chybí konečné 
označení autobusové zastávky včetně jízdního 
řádu a odpadkového koše

Z:ing.arch.K.Koryča
nová,TSMPr
T: 11/2015

2/10/2015 V části ulice Nad Mlýnem žádáme provést 
ořez dřevin, které zasahují do komunikace

Z: S.Doupalová 
T: dle dohody

3/10/2015 V osadě Lapač žádáme provést ořez smuteční 
vrby, která zasahuje do komunikace

Z: S.Doupalová 
T: dle dohody

4/10/2015 Na Návsi  žádáme o provedení výřezu suché 
túje a kontrolu dřevin

Z: S.Doupalová 
T: dle dohody 

5/10/2015 Výměna jednotlivých kusů  poškozených nebo 
chybějících žlabů v ulici Pod Lapačem a 
Čekyňská. Finanční prostředky po dohodě 
využít na realizaci projektu rekonstrukce 
chodníku a autobusového stání Na Návsi. 

Z: M.Kašpárek
T: stanovisko k 
11/2015

6/10/2015 Žádáme o stanovisko projektanta,jak bude 
dále pokračovat řešení protierozních opatření 
v části Úvoz

Z: M.Kašpárek
T: 11/2015

7/10/2015 MV žádá o sdělení informací k řešení 
problému v části suchého poldru Pod Lesem 

   ( červnová průtrž)

Z: M.Kašpárek
T: 11/2015
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Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní části 
(předseda R. Pospíšilík)

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku

1/10/2015 Rekonstrukce chodníku na ulici Čekyňská Z: L.Landsmannoá
T: příští jednání 
výboru

2/10/2015 Zpracovat projekt  na rekonstrukci komunikace 
v ulici Pod Lesem a U Stadionu II

Z: L.Landsmannová
T: příští jednání 
výboru

Zapsala:  RNDr.Landsmannová Ludmila

                                   Dne: 29.10.2015

Podpis

Přílohy: žádné

Obdrží:

- Kancelář primátora


