
Zápis z 12. jednání Místního výboru místní části Žeravice

ze dne 2.12.2015

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

Dostálová Jana
Nováková Daniela
Ščepitová Jana

Omluveni: Zaoral Tomáš
Hosté: -

Program jednání:
1. Úvod
2. Informace k nabídce sociálních služeb
3. Žádost o pronájem -pacht-p.Vrbovská
4. Evidence studní v katastru Žeravic na pozemcích města
5. Různé
6. Úkoly pro členy místního výboru
7. Žádosti a podněty směrované k MMPr

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
9. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 2 

Informace Sociálních služeb města Přerova p.o. o možnostech poskytování pečovatelských   

            služeb obyvatelům obce. ( Informační materiál a kontakty.)

Bod 3 

   MV se seznámil se žádostí p.V. o pacht pozemku p.č.618 o výměře 50m2 a části pozemku 
p.č.620 o výměře 150m2  za účelem užívání jako zahrádka a nemá k tomuto žádné 
připomínky.

Bod 4 

   Diskuse  k evidenci studní v katastru Žeravic na pozemcích města a mimo pozemky města.

   Studny označené čísly 168 a 152 byly dříve využívány jako veřejný zdroj pitné vody pro 
obyvatele (dnes již nejsou využívány).V přiložené dokumentaci není uvedena  pouze 
studna,která je mimo pozemek města – v parku Na Návsi – a byla také dříve užívána jako 
veřejná studna. 

O využívání zbývajících studní nemáme žádné  informace.   

Bod 5 – Různé 

MV odsouhlasil finanční příspěvek na zakoupení přání a „vánočních hvězd“ pro 
seniory. Členové MV navštíví osamocené občany,kteří žijí v naší obci a v domovech 
pro seniory ( Přerov,Rokytnice)  s přáním a  předají jim  „vánoční hvězdu“.
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   Informace  o průběhu  jednání 9.schůze Výboru pro místní části  5.11.2015

Plán vánočních akcí,které finančně podpoří MV:

4.12.2015 –  rozsvěcování vánočního stromu spojení s Mikulášskou nadílkou

5.12.2015 –   zájezd občanů „Vánoce na zámku 2015“

9.12.2015 –   zpívání u kaple „Česko zpívá koledy“

19.12.2015 –  vánoční koncert „Entuziasté“

23.12.2015 –  setkání občanů a předávání betlémského světla u kaple Na Návsi

   

Bod 6 – Úkoly pro členy místního výboru 

 Stanovisko MV k pronájmu pozemků

 Stanovisko  MV k evidenci studní

 Organizační zajištění všech  vánočních akcí 

   Informace pro občany  o  konání vánočních akcí  veřejným rozhlasem  

Bod 7 – Žádosti a podněty směrované k MMPr. 

       Přetrvávají podněty ze zápisu 10. schůze MV -  v pořadí 2,3,4,5,6,7/10/2015.

Bod 8 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ.

              Nejsou žádné.

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/12/2015 Stanovisko MV k pronájmu pozemků Z:L.Landsmannová
T: ihned

2/12/2015 Stanovisko MV k evidenci studní Z:L.Landsmannová
T: ihned

3/12/2015 Organizační zajištění všech vánočních akcí Z: celý MV 
T. průběžně

4/12/2015 Informace pro občany veřej.rozhlasem
o konání vánočních akcí

Z: J.Dostálová
T: průběžně
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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:

5/12/2015 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: 
T: 

6/12/2015 Žádáme o stanovisko projektanta,jak bude 
dále pokračovat řešení protierozních opatření 
v části Úvoz

Z: 
T:

7/12/2015 MV žádá o sdělení informací k řešení 
problému v části suchého poldru Pod Lesem

   ( červnová průtrž)

Z:.
T:

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní části

            Nejsou žádné.

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku

Zapsala:  RNDr.Landsmannová Ludmila                                          Dne:   22.2.2016

Podpis

Přílohy:   žádné

Obdrží:   Kancelář primátora


