
Zápis z 25. jednání Místního výboru místní části Žeravice 

ze dne 18. 1. 2017 

Místo konání: Žeravice 

Přítomni: RNDr.Landsmannová Ludmila – předseda 

 Zaoral Tomáš 

 Dostálová Jana 

 Nováková Daniela 

            Ščepitová Jana 

 
 
Program jednání:  

1. Kontrola zápisu  z 24. schůze MV ze dne 30.11.2016 

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 30.11.2016 

       7/16/2016  maringotka  neodstraněna - jaro 

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

       1/24/2016 P.Poláková- žádost o vyjádření MV k žádostem občanů o pronájmy, pachty a  

                       prodeje na k.ú.Žeravice. MV žádá doložit aktuální stanovisko VaK Přerov,a.s.  

                      Stanovisko VaK Přerov,a.s. bylo doloženo. 

       2/24/2016  MV žádá prověřit komunikaci Žeravice- Rokytnice( obalovna ), jednat s OÚ   

                         Rokytnice o podílu na opravě a údržbě komunikace. 

                         Realizace na jaře. 

 

ad 2.  Informace z magistrátu 

- výpis z účetnictví 11/2016 

- informace o ukončení stavby,f.SWIETELSKY -„Stanoviště na tříděný 
komunál.odpad na Lapači“ 

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

 Realizace na jaře. 

- informace o kolaudaci stavby - oprava chodníku a BUS zastávky  

v ulici  Na Návsi 

- nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení 
šíření nebezpečné nákazy- aviární influenze na území ČR 



Místní výbor Žeravice 
Na Návsi 40 

750 02 Přerov 2 

 

2 
 

- pozvánka na veřejné projednání Plánu mobility 25.1.2017 

- upozornění na možnost odebírání SMS zpráv z magistrátu 

 

ad 3.  Různé 

 

 Vánoční výstava spojená s adventní dílnou byla v důsledku poruchy na plyn.kotli 
realizována  až po výměně a instalaci nového plyn.kotle ve dnech 17.- 18.12.2016. 

  Dne 14.12.2016 se uskutečnilo zpívání koled u  kaple sv.Václava Na Návsi současně se 
slavnostním vysvěcením nového betlému. 

 TSMPr umístili na asfaltové ploše u hřiště prodejní stánek-dřevěnou chatku, konečné 
stanoviště bude ještě upřesněno. 

 Termíny schůzí MV místní části Žeravice pro rok 2017: 

8.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6., 12.7., 2.8., 6.9., 4.10., 1.11., 6.12. 

 MV se dotazuje, zda byl pověřen náhradník za p.Kašpárka  - policejní „dohled“  

v naší místní části Žeravice. 

 

 MV finančně podpoří dětské šibřinky částkou 3.000,-Kč. Akci uspořádá pro děti 

       SK Žeravice dne  11.2.2017 ve sportovní hale v Žeravicích. 

 

 MV se seznámil s připravovanou investiční akcí, projektem SK Žeravice  - Zastřešení 
stávajícího hřiště ve sportovním areálu v Žeravicích.  

MV nemá k tomuto žádné připomínky a s realizací záměru souhlasí.  

     Současně se MV seznámil se žádostí SK Žeravice o finanční podporu akce ze strany   

       města. 

     MV navrhuje podpořit tuto investiční akci a doporučuje městu finančně se spolupodílet     

      na realizaci projektu.  

 

ad 4 Úkoly pro členy místního výboru  

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  
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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:  

 
1/25/2017 

MV se dotazuje, zda byl pověřen náhradník za 
p.Kašpárka  - policejní „dohled“ v naší místní 
částí Žeravice 

 

   

 

 

 

 

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

           

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku  

1/25/2017 MV se seznámil s připravovanou investiční 
akcí,  projektem SK Žeravice  - Zastřešení 
stávajícího hřiště ve sportovním areálu 
v Žeravicích. MV tuto investiční akci podporuje 
a s realizací záměru souhlasí.  Současně 
navrhuje podpořit žádost SK Žeravice o 
spolufinancování investice městem a 
doporučuje městu  podílet se na  realizaci 
projektu.  

 

 

 

7 Závěr 

Zapsala:  RNDr.Landsmannová Ludmila                                          Dne:  2.2.2017  

 

Podpis 

 

 

 

 

Obdrží:   Kancelář primátora 


