
Zápis z 17. jednání Místního výboru místní části Žeravice

ze dne 3.5.2016

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

Ščepitová Jana
Zaoral Tomáš

Omluveni: Dostálová Jana
Nováková Daniela

Hosté: Ing.Pavel Zubík
Ing.Ivana Zubíková
Jana Suchánková
Ludmila Navrátilová

Program jednání:
1. Diskuse k záměru otevření pískovny v Žeravicích
2. Kontrola zápisu  z 16. schůze MV ze dne 6.4.2016
3. Informace z magistrátu
4. Různé
5. Úkoly pro členy místního výboru
6. Žádosti a podněty směrované k MMPr

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
             8. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

ad 1.Diskuse  k záměru otevření pískovny :

- shrnutí dostupných informací k záměru otevření pískovny

- příprava diskusních příspěvků na veřejnou schůzi

- účast občanů, budoucích občanů a zástupců sdělovacích prostředků 

- příprava prezentace 4 stávajících ekologických zátěží v katastru Žeravic a naproti 
tomu 3 významných krajinných prvků v katastru Žeravic

ad 2. Kontrola zápisu z 16. schůze MV ze dne 6.4.2016

K dnešnímu dni jsme neobdrželi vyjádření pracovníků magistrátu k požadavkům:

1/16/2016 a 4/16/2016.

Požadavky 2/16/2016  a 3/16/2016 jsou v řešení.

5/16/2016  veřejná schůze se bude konat 12.5.2016 v 17 hodin.

6/16/2016 oprava komunikace na Lapači proběhla

7/16/2016  předsedkyně MV kontaktovala majitele maringotky, majitel zajistí 

                  odstranění rozpadlé maringotky.

8/16/2016 prohlídka a údržba zvonu v kapli sv. Václav ještě nebyla provedena



Místní výbor Žeravice
Na Návsi 40

750 02 Přerov 2

2

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

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

                 

ad 3.  Informace z magistrátu

- oprava lávky k MŠ proběhne v době od 16.5.2016 – 28.8.2016.

- 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova 16.5.2016

- Rozbor příjmů a výdajů 03/2016

- Přehled financí „na hlavu“

- Harmonogram jarního úklidu v obci

- Požadavek p.J. Vitoslavského - sečení ploch v majetku města  Na Návsi TSMPr   
před jeho RD.

           MV  s tímto požadavkem nesouhlasí. (Většina občanů tyto pozemky seče a udržuje.)

           Současně MV zadal zpracování projektu na obnovu a revitalizaci 

           veřejného prostranství  Na Návsi, kde budou  i tyto plochy v rámci projektu řešeny. 

  ad 4. Různé 

 Květinový dar pro jubilantku p.K.M.

 MV schvaluje finanční příspěvek na hudební doprovod a občerstvení v rámci hodové 
mše dne 15.5.2016 

MV schvaluje  finanční příspěvek na Superfinále minižactva v házené v Žeravicích

 MV žádá o rovnoměrné časové rozdělení velkoobjemových kontejnerů v podzimním 
harmogramu svozu odpadu

      (soustředění do 1 týdne není účelné) 

MV žádá zadat případnou technickou pomoc a připravit realizaci  opravy kanalizační 
vpusti na ul.Čekyňská před RD č.23 ( rozpočet 2016)

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

( Bude doplněno fotodokumentací.)

   Informace  ze 14.schůze Výboru pro místní části  28.4.2016:

           MV se  opětovně  seznámil s informacemi o záměru otevření ložiska písku v  

           Žeravicích, požaduje  seznámit  občany s tímto záměrem na veřejné schůzi. 

           Předseda VMČ přislíbil získat podklady k záměru pískovny. 

- projednávání žádosti  4 stavebníků ze Žeravic o podporu při budování přístupové 
komunikace k stavebním pozemkům ze strany magistrátu. Město nemá program 
na podporu výstavby technické infrastruktury, prozatím byl bez náhrady zrušen.
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ad 6. – Úkoly pro členy místního výboru 

 Ukončení provozu kadeřnictví na úřadovně – hledat nového nájemce kadeřnictví

MV prověří stav vpustí v celé obci.

 Informovat občany o konání veřej.schůze  prostřednictvím pozvánek.

ad 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. 

  - požadavky 2,3/16/2016 v řešení   ( změna na 2,3,/17/2016)

  -   MV se dotazuje na výsledek jednání o mimořádném rozpočtovém opatření

      na pokrytí finančních prostředků na nákup nové zesilovací soustavy veřejného        

       rozhlasu.

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

    ( Bude doplněno fotodokumentací.)

  - MV žádá o rovnoměrné časové rozdělení velkoobjemových kontejnerů v podzimním 

     harmogramu svozu odpadu  (soustředění do 1 týdne není účelné) . 

- Požadavek p.J. Vitoslavského  - sečení ploch v majetku města  Na Návsi TSMPr  před  

    jeho RD.MV  s tímto požadavkem nesouhlasí.

    ( Většina občanů tyto pozemky seče a udržuje.)

    Současně MV zadal zpracování projektu na obnovu a revitalizaci veřejného prostranství  

    Na Návsi, kde pak  budou  i tyto plochy v rámci projektu řešeny. 

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

- MV žádá zadat případnou technickou pomoc a připravit realizaci  opravy kanalizační vpusti 

   na ul.Čekyňská před RD č.23 ( rozpočet 2016)

   

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

              Nejsou žádné.
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Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/17/2016 Ukončení provozu kadeřnictví na úřadovně –
hledat nového nájemce kadeřnictví.

Z : celý MV
T:  v řešení

2/17/2016 MV prověří stav vpustí v celé obci. Z: MV 

T: v řešení
3/17/2016 Informovat občany o konání veřej.schůze  

prostřednictvím pozvánek.
Z: Klub seniorů

T: do 12.5.2016

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:

1/17/2016 MV žádá o rovnoměrné časové rozdělení 
velkoobjemových kontejnerů v podzimním  
harmogramu svozu odpadu.

( Soustředění do 1 týdne neplní svůj  účel.) 

Z:

T:

2/17/2016 Požadavek p.J. Vitoslavského  - sečení ploch 
v majetku města  Na Návsi TSMPr  před  jeho 
RD. MV s tímto požadavkem nesouhlasí. 
(Většina občanů tyto pozemky seče a 
udržuje.) MV zadal zpracování projektu na 
obnovu a revitalizaci veřejného prostranství  
Na Návsi, kde pak budou  i tyto plochy v rámci 
projektu řešeny. 

Z:

T:

3/17/2016 MV žádá zadat případnou technickou pomoc a 
připravit realizaci  opravy kanalizační vpusti 

na ul.Čekyňská před RD č.23 ( rozpočet 2016)

Z:

T:
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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:   19.5.2016

  

Podpis

Přílohy:   žádné

Obdrží:   Kancelář primátora


