
Zápis z 24. jednání Místního výboru místní části Žeravice 

ze dne 30. 11. 2016 

Místo konání: Žeravice 

Přítomni: RNDr. Landsmannová Ludmila – předseda 

 Zaoral Tomáš 

 Dostálová Jana 

 Nováková Daniela 

            Ščepitová Jana 

 
 
Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z 23. schůze MV ze dne 2. 11. 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 23. schůze MV ze dne 2. 11. 2016 

       7/16/2016  maringotka  neodstraněna - jaro 

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

       3/23/2016 MV navrhuje stanoviště pro sběrnou nádobu na olej v prostoru                  

                         kontejnerového stání. 

                       Sběrné nádoby budou umístěny jen ve městě, jde o zkušební provoz. 

      1/23/2016 MV poukazuje na zarůstání chodníků a kontejnerových stanovišť plevelem,     

                     nedostatečné postřiky proti pleveli. Žádáme o změnu přístupu k řešení této   

                     problematiky. 

                     TSMPr počítají při odplevelování se zapojením uchazečů z Úřadu práce. 

      2/23/2016  MV žádá o proměření rozloh některých sečených ploch, navrhuje zařadit  

                         do plánu další plochy a u některých parcel mění počet sečí. 

                          Návrh bude zařazen do plánu sečení na rok 2017. 

Ad 2.  Informace z magistrátu 

- výpis z účetnictví 10/2016 

- informace o zahájení stavby, f.SWIETELSKY- 12.10.2016 - „Stanoviště na 
tříděný komunál. odpad na Lapači“, termín ukončení do 60dnů 

- projekt „Revitalizace návsi“ – 2 nabídky, finanční rozpočet MV nepokryje vysokou 
cenu záměru, proto MV odstupuje od záměru 

- informace o provedení vytyčení hranic pozemku p. č. 633 k. ú. Žeravice – 
svodnice Pod Lesem, návrh na jednorázové vyčištění svodnice. 
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Dohoda s vlastníkem pozemku – souhlas s provedením zamýšlených prací. 

- informace o dokončovacích pracích na stavbě - oprava chodníku a BUS zastávky  

v ulici Na Návsi, kolaudace stavby 

- MV žádá prověřit komunikaci Žeravice - Rokytnice (obalovna), jednat s OÚ 
Rokytnice o podílu na opravě a údržbě komunikace. 

 

Ad 3.  Různé 

 MV uspořádá spolu s Klubem seniorů vánoční výstavu spojenou s adventní dílnou  

       ve dnech 10. - 11. 12. 2016 

MV souhlasí s finančním příspěvkem na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním této 
akce. 

 MV zorganizuje spolu s Klubem seniorů 14. 12. 2016 zpívání koled u kaple Na Návsi 

a poskytne finanční příspěvek na občerstvení. 

 

Ad 4 Úkoly pro členy místního výboru  

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/24/2016 Příprava a realizace vánoční výstavy MV 

2/24/2016 „Zpívání u kaple“ MV 

 

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:  

 
1/24/2016 

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). 

 

 
2/24/2016 

MV žádá prověřit komunikaci Žeravice- 
Rokytnice(obalovna), jednat s OÚ Rokytnice o 
podílu na opravě a údržbě komunikace. 
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Ad 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní 
části 

            Nejsou žádné. 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku  

   

 

 

Ad 7 Závěr 

 

Zapsala: RNDr. Landsmannová  Ludmila                                          Dne:  28.12.2016  

 

Podpis 

 

Obdrží:   Kancelář primátora 


