
Zápis z 16. jednání Místního výboru místní části Žeravice

ze dne 6.4.2016

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

Dostálová Jana
Nováková Daniela
Ščepitová Jana
Zaoral Tomáš

Omluveni: -
Hosté: -

Program jednání:
1. Úvod
2. Kontrola zápisu  z 15.schůze MV ze dne 2.3.2016
3. Akce „Ukliďme Česko 2016“ 
4. Informace z magistrátu
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 Kontrola zápisu  z 15.schůze MV ze dne 2.3.2016

2/15/2016 Vrba na Lapači  roste na soukromém pozemku,dle sdělení OŽP se o  zkrácení

                větví,které zasahují do přilehlé komunikace, musí postarat majitel pozemku.

3/15/2016 Zaschlé túje Na Návsi ( před úřadovnou a před RD č.27)  byly  navrženy OM na          

                odstranění.

4/15/2016 MV souhlasí s opravou odvodňovacích žlabů vydlážděním dlažební kostkou 

                 zkušebně na krátkém úseku,dotaz na  výši finančních  nákladů za provedení 

                 prací. 

5,6/15/2016  je v řešení

8/15/2016  MV se dotazuje na výsledek jednání o mimořádném rozpočtovém opatření

                  na pokrytí finančních prostředků na nákup nové zesilovací soustavy veřejného    

                  rozhlasu.

9/15/2016  Autobusová čekárna na Čekyňské – proběhne reklamace a oprava 

                požadovaných částí – uzavření bočního  otvoru,nátěr, dřevěné olištování hran

10/15/2016 Veřejná schůze se uskuteční 12.5.2016, bližší informace budou na vývěskách.
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11/15/2016 Propadlá vpustˇna ul.Čekyňská bude opravena v průběhu měsíce dubna.

12/15/2016  Opravu komunikace v osadě Lapač  provede SSOK v dubnu – květnu.

Bod  3    Akce „Ukliďme Česko 2016“  – MV,občané  společně s SK Žeravice

                 Sraz 16.4.2016 v 8.00 hodin  u hřiště,bližší informace rozhlasem a na vývěskách  

Bod 4  Informace z magistrátu

- Oprava lávky k MŠ proběhne v době od 2.5.2016 – 28.8.2016.

- Žádost ČEZ  Distribuce a.s.ve věci umístění kabelového vedení

                      ( připojení pozemku manželů Kostkových). MV nemá námitek.

- Harmonogram zápisu dětí do MŠ.  

- Rozbor příjmů a výdajů 02/2016.

- Harmonogram svozu odpadů - bioodpad, komunální a velkoobjemový na 
Bioodpad

     ( sudý týden – svoz bioodpadu, lichý týden- svoz komunálního odpadu,

       VKO na  bio odpad- po naplnění ohlášení TSMPr).

- Svoz nebezpečného odpadu – Biopas -  16.4.2016.

- Žádost o zaslání stanoviska MV  k převodu nemovitých věcí ve vlastnictví města 
Přerova  ( nemovitosti  v areálu skládky TKO Přerov-Žeravice)  do vlastnictví 
TSMPr,s.r.o.   MV nemá připomínky.

  Bod 5 – Různé 

 Informace k cestovatelské přednášce o Austrálii dne 9.4.2016.

 MV schvaluje finanční příspěvek na besedu seniorů dne 4.5.2016

 Květnové hodové oslavy – se uskuteční 15.5.2016, mše svatá ve 14 hodin

 Žádost p. H. o odstranění maringotky na prudkém svahu,p.č.275 –276 v ulici Nad 
Mlýnem. (Maringotka je ve špatném stavu,hrozí její rozpad  a sjetí na 
komunikaci,dům a je nebezpečím pro okolí.)

MV souhlasí se žádostí  p. H. a  žádá oslovit majitele a vyzvat ho k odstranění 
maringotky.

MV  žádá o prohlídku a údržbu zvonu v kapli sv.Václava Na Návsi.

MV žádá o revizi opravy komunikace Na Návsi před č.113/29 – včelaři.

   Informace  ze 13.schůze Výboru pro místní části  24.3.2016:

- MV nepožaduje umístění v obci cedule Zákaz podomního prodeje 

- MV se seznámil s informacemi o záměru otevření ložiska písku 

        v Žeravicích, požaduje zařadit tento návrh do programu plánované veřejné   

        schůze  a seznámit tak občany s tímto záměrem.
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Bod 6 – Úkoly pro členy místního výboru 

 Ukončení provozu kadeřnictví na úřadovně – hledat nového nájemce kadeřnictví

MV prověří stav vpustí v celé obci.

 Akce Ukliďme Česko 16.4.2016,zajistit účast občanů

Bod 7 – Žádosti a podněty směrované k MMPr. 

   -  MV souhlasí s opravou odvodňovacích žlabů vydlážděním dlažební kostkou zkušebně na 

      krátkém úseku,dotaz na  výši finančních  nákladů za provedení  prací. 

5,6/15/2015  je v řešení

  -   MV se dotazuje na výsledek jednání o mimořádném rozpočtovém opatření

      na pokrytí finančních prostředků na nákup nové zesilovací soustavy veřejného        

       rozhlasu.

   -   MV v Žeravicích požaduje zařadit informace  o zamýšleném záměru otevření 

         ložiska písku do programu  veřejné   schůze  a seznámit tak občany s tímto záměrem.

   -  Opravu komunikace v osadě Lapač  provede SSOK v dubnu – květnu.

        MV žádá současně o revizi opravy komunikace Na Návsi před č.113/29 – včelaři.

   -   Žádost p.H. o odstranění maringotky na prudkém svahu,p.č.275 –276 v ulici 

         Nad Mlýnem.( Maringotka je ve špatném stavu,hrozí její rozpad  a sjetí na                      

          komunikaci,dům a je nebezpečím pro okolí.)

         MV souhlasí se žádostí  p.H. a  žádá oslovit majitele a vyzvat ho   k odstranění  

          maringotky.

   -  MV  žádá o prohlídku a údržbu zvonu v kapli sv.Václava Na Návsi.

    

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 

1/16/2016 Ukončení provozu kadeřnictví na úřadovně –
hledat nového nájemce kadeřnictví.

Z : celý MV
T:  v řešení

2/16/2016 MV prověří stav vpustí v celé obci. Z: T.Zaoral

T: duben 2016
3/16/2016 Akce Ukliďme Česko 16.4.2016.,vyzvat 

občany
Z: celý MV
T: 16.4.2016
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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:

1/16/2016 MV souhlasí s opravou odvodňovacích žlabů 
vydlážděním dlažební kostkou zkušebně na 
krátkém úseku,dotaz na  výši finančních  
nákladů za provedení prací.

2/16/2016 Pokračovat v řešení protierozních opatření -
akce  „Přerov XII-Žeravice-lokalita Úvoz“.

3/16/2016 Pokračovat v řešení problému v části suchého 
poldru,lokalita„Střelnice“,protipovodňová 
opatření v části ulice Pod Lesem( červnová 
průtrž  2015)

4/16/2016 MV se dotazuje na výsledek jednání o 
mimořádném rozpočtovém opatření na pokrytí 
finančních prostředků na nákup nové 
zesilovací soustavy veřejného  rozhlasu

5/16/2016 MV v Žeravicích požaduje zařadit  informace  
o zamýšleném záměru otevření ložiska písku 
do programu  veřejné   schůze  a seznámit tak 
občany s tímto záměrem.

6/16/2016 Opravu komunikace v osadě Lapač  provede 
SSOK v dubnu – květnu.

MV žádá současně o revizi opravy 
komunikace Na Návsi před č.113/29 – včelaři.

7/16/2016 Žádost p.H. o odstranění maringotky na 
prudkém svahu,p.č.275 –276 v ulici

Nad Mlýnem.(Maringotka je ve špatném 
stavu,hrozí její rozpad a sjetí na  
komunikaci,dům a je nebezpečím pro 
okolí.MV souhlasí se žádostí  p.H. a  žádá 
oslovit majitele a vyzvat ho  k odstranění 
maringotky.

8/16/2016 MV  žádá o prohlídku a údržbu zvonu v kapli 
sv.Václava Na Návsi.
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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:   19.4.2016

  

Podpis

Přílohy:   žádné

Obdrží:   Kancelář primátora


