
Zápis z 20. jednání Místního výboru místní části Žeravice 

ze dne 3.8.2016 

Místo konání: Žeravice 

Přítomni: RNDr. Landsmannová Ludmila– předseda 

 Ščepitová Jana 

 Dostálová Jana 

 Nováková Daniela 

                  Zaoral Tomáš 

 
 
Program jednání:  

1. Kontrola zápisu  z 19.schůze MV ze dne 7.7.2016 

2. Informace z magistrátu 

3. Různé 

4. Úkoly pro členy místního výboru 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

             7.  Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

ad 1. Kontrola zápisu  z 19. schůze MV ze dne 7.7.2016 

       7/16/2016  maringotka stále neodstraněna  

       9/17/2016  příprava a realizace opravy kanal. vpusti na ul.Čekyňská  - v řešení                

ad 2.  Informace z magistrátu 

- oprava lávky k MŠ se realizuje, termín dokončení 28.8.2016 

- nový veřejný rozhlas byl schválen 

- Odbor ekonomiky- dodatečné přerozdělení zbývající nerozdělené finanční částky 
na 1 obyvatele: 

MV odsouhlasil využití - sečení navíc 30tis.Kč,kultura 15tis.Kč,zbývající částku 
124,2tis.Kč použít na projekt a realizaci oprav žlabů. 

- P.Poláková - žádost o vyjádření MV k žádostem občanů o pronájmy, pachty a 
prodeje na k.ú. Žeravice. 

 K lokalitě Čekyňská MV žádá doložit aktuální stanovisko VaK Přerov,a.s.  

( uložení kanalizační sítě). 

ad 3.  Různé  

 MV zajistí pro občany návštěvu kominíka v obci  ( kontrola komínů a kotlů na pevná 
paliva). 

 Opakovaná žádost p. V. o sečení obecních ploch Na Návsi, současně podána žádost p. 
B. o sečení obecních ploch v ul. U Stadionu: 

MV  odsouhlasil finanční náklady na aktuální posečení těchto ploch a  podá návrh  na 
zařazení těchto ploch do plánu sečení na rok 2017. 

 MV nemá připomínky a souhlasí s prodloužením kanaliz. a vodovod.řadů na lokalitě 
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Loučky pro novou výstavbu RD. 

 MV poukazuje na zarůstání chodníků a kontejnerových stanovišť plevelem, nedostatečné 
postřiky proti pleveli. Žádáme o změnu přístupu k řešení této problematiky.  

 

ad 4  Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/20/2016 MV zajistí pro občany návštěvu kominíka 
v obci  ( kontrola komínů a kotlů na pevná  

paliva) 

Z : předsedkyně 
T:  září 

 

ad 5  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:  

 
1/20/2016 

P.Poláková- žádost o vyjádření MV 
k žádostem občanů o pronájmy,pachty a 
prodeje na k.ú.Žeravice. 

K lokalitě Čekyňská MV žádá doložit aktuální 
stanovisko VaK Přerov,a.s.  

( uložení kanalizační sítě). 

 

2/20/2016 MV poukazuje na zarůstání chodníků a 
kontejnerových stanovišť plevelem, 
nedostatečné postřiky proti pleveli. 

Žádáme o změnu přístupu k řešení této 
problematiky.  

 

 

Ad 6  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní 
části         

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku  

1/20/2016   

 

 

7 Závěr 

Zapsala:  RNDr.Landsmannová Ludmila                                          Dne:   17.8.2016  

Podpis 
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Přílohy:   žádné 

Obdrží:   Kancelář primátora 


