
Zápis z 13. jednání Místního výboru místní části Žeravice

ze dne 13.1.2016

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

Dostálová Jana
Nováková Daniela
Ščepitová Jana
Zaoral Tomáš

Omluveni: -
Hosté: -

Program jednání:
1. Úvod
2. Plán schůzí MV v roce 2016
3. Hodnocení vánočních akcí občany
4. Vodění medvěda  a dětský karneval
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 

Plán schůzí MV místní části Žeravice v roce 2016:

13.ledna, 3.února, 2.března, 6.dubna, 4.května,1.června, 7.července, 3.srpna, 7.září, 5.října,    

  2.listopadu, 7.prosince

Bod 3 

  Všechny akce,které se uskutečnily v průběhu adventu, byly pozitivně přijaty občany .

  Zvláště  příznivě  byly hodnoceny návštěvy osamocených občanů v Žeravicích a  

   v Domovech pro seniory v předvánoční době.

Bod 4 

OM obdržel stavební povolení na stavební úpravu chodníku a zastávky BUS v Žeravicích,Na 
Návsi.MV zvážil obě navrhované varianty realizace projektu a rozhodl se jednoznačně pro 
realizaci celé stavby s tím ,že chybějící část financí se doloží z jiné plánované akce nebo z
navýšeného rozpočtu.

Bod 5 – Různé 

   MV souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku:

- na pokrytí nákladů na akci Vodění medvěda dne 6.2.2016

- na  náklady spojené s uspořádáním dětského karnevalu dne 27.2.2016. 
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   Informace  o průběhu  jednání 10.schůze Výboru pro místní části  10.12.2015

-  zjistit  neudržované pozemky v katastru obce

- úhrada květinových darů pro seniory z rozpočtu místní části – souhlas MV

Plán  akcí v roce 2016:

6.2.2016 –  „Vodění medvěda“

27.2.2016 –   Dětský karneval

-     besedy

- obecní zájezd 

- setkání seniorů  ( jaro,podzim)

- hodové oslavy   ( květen,září )

- lampionový průvod

- tradiční adventní  programy

( rozsvěcování vánočního stromu s mikulášskou nadílkou, vánoční výstava, zpívání u  

           kaple „Česko zpívá koledy“, vánoční koncert, setkání občanů u betlémského     

           světla, návštěva osamocených občanů)

  Termíny akcí a případné doplnění plánu programů  bude průběžně aktualizováno.

    

Bod 6 – Úkoly pro členy místního výboru 

 Organizace akce „Vodění medvěda dne 6.2.2016

 Zajištění akce „Dětský karneval“ dne 27.2.2016

 Zjistit neudržované pozemky v katastru obce

   Informace pro občany  o  konání  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 

1/13/2016 Organizace akce „Vodění medvěda“ Z:L.Landsmannová
J.Ščepitová

T: 6.2.2016
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2/13/2016 Zajištění akce „Dětský karneval“ Z: T.Zaoral
T: 27.2.2016

3/13/2016 Zjistit neudržované pozemky v katastru obce Z: celý MV 
T. konec ledna

4/13/2016 Informace pro občany veřej.rozhlasem
o konání akcí

Z: J.Dostálová
T: průběžně

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:

6/13/2015 Žádáme o stanovisko projektanta, jak bude 
dále pokračovat řešení protierozních opatření 
v části Úvoz

Z: 
T:

7/13/2015 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:   24.2.2016

  

Podpis

Přílohy:   žádné

Obdrží:   Kancelář primátora


