
Zápis z 21. jednání Místního výboru místní části Žeravice 

ze dne 7.9.2016 

Místo konání: Žeravice 

Přítomni: RNDr.Landsmannová Ludmila– předseda 

 Ščepitová Jana 

 Dostálová Jana 

 Nováková Daniela 

                  Zaoral Tomáš 

 
 
Program jednání:  

1. Kontrola zápisu  z 20.schůze MV ze dne 3.8.2016 

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 20. schůze MV ze dne 3.8.2016 

       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 dokončena, nátěr lávky bude proveden později 

- informace o kácení stromů v lokalitě Žalkov 

- informace o část.uzavírce komunikace I/55 Kokory-Žeravice v rámci výstavby 
kanalizace v Kokorách  od 2.12.2016 do 19.12.2016  

 

ad 3.  Různé  

 MV zajišťuje pro občany návštěvu kominíka v obci  ( kontrola komínů a kotlů na pevná 
paliva) – do 12.9. možnost přihlášení 

 TSMPr,s.r.o. ukončují přistavování velkoobjem. kontejnerů na bioodpad u hřiště 

 MV schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na výdaje u příležitosti hodových oslav  

dne 28.9.2016 

 VaK Přerov,a.s. opravil uvolněné poklopy v komunikaci v ulici Pod Lapačem a Na Návsi 

 Svoz nebezpečného odpadu ( f.BIOPAS ) se uskuteční 17.9.2016 Na Návsi u kaple 

 MV odsouhlasil podklady pro sestavení výdajového rozpočtu na rok 2017 ( vnitřní 
vybavení, drobný materiál,..) 

MV plánuje pro rok 2017 zhotovení 3ks rolet do oken v sále úřadovny (8.400,-
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Kč),květinovou výzdobu ( 1.200,-Kč),hygienické potřeby a úklidové prostředky ( 400,-Kč). 

ad 4  Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

   

 

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:  

 
1/21/2016 

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). 

 

2/21/2016 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  

1/21/2016   

 

 

Zapsala:  RNDr.Landsmannová Ludmila                                          Dne:   19.9.2016  

Podpis 

 

 

Přílohy:   žádné 

Obdrží:   Kancelář primátora 


