
Zápis z 29. jednání Místního výboru místní části Žeravice 

ze dne 1. 11. 2017 

Místo konání: Žeravice 

Přítomni: RNDr. Landsmannová Ludmila – předseda 

 Zaoral Tomáš 

 Dostálová Jana 

 Nováková Daniela 

          Ščepitová Jana 

Omluveni:  

Hosté:   

 
 
Program jednání:  

1. Úvod 

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 

Bod 1 Úvod 

 

Bod 2  

Informace z magistrátu 

- Oprava děr v komunikaci Pod Lesem a U Stadionu asfaltovou drtí. 

- Projednání pronájmu p. V. na budově bývalé MŠ – nedodržování bezpečnostních 
podmínek, nebezpečí vzniku požáru  

- Otázka kolem  dodavatele plynového kotle do budovy bývalé MŠ  v řešení. 

 

Bod 3 Různé 

 MV upozorňuje na velmi špatný stav mostu přes Olešnici v ulici Pod Lesem. 

Žádáme o urychlenou přípravu rekonstrukce mostu. 

 

 Pravidelná deratizace v obci proběhla v září a mimořádná kontrola (na požádání)  

  v říjnu v ul. Na Návsi a Pod Lapačem. 

 

 MV souhlasí s finančním příspěvkem na úhradu nákladů na vánoční akce:  

 -Rozsvěcování vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílkou pro děti (8. 12. 2017) 
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- Česko zpívá koledy u kaple Na Návsi (13. 12. 2017) 

- Vánoční hvězdy pro seniory 

- Sousedské setkání u kaple (betlém, betlémské světlo, zpívání koled) - 23. 12. 2017 

 MV schválil finanční příspěvek na pořízení nového osvětlení na vánoční strom Na Návsi. 

 

 MV upozorňuje na suchý smrk na ulici Čekyňská. 

 

Bod 4 Úkoly pro členy místního výboru  

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/29/2017 -  

2/29/2017 -  
 

 

Bod 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:  

4/26/2017 MV žádá vypsat výběrové řízení na 
zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci komunikace v ulici Pod Lesem. 

 

5/26/2017 MV pokračovat ve výběrovém řízení na 
zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci komunikace v ulici U Stadionu. 

   

6/26/2017 MV žádá pokračovat ve zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici 
Čekyňská. 

 

   

7/26/2017 MV žádá vypsat výběrové řízení na zhotovitele 
záměru -„Žeravice – oprava odvodňovacích 
žlabů v ulici Pod Lapačem a na ul. Čekyňská“. 

   

8/26/2017 MV žádá připravit podklady k navrhované 
opravě na úřadovně – sanace mokrého zdiva 
na chodbě úřadovny v Žeravicích. 
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Bod 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní 
části 

           

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/29/2017 -  

2/29/2017 -  

 

Bod 7 Závěr  

 

Zapsala:  RNDr. Landsmannová Ludmila                                          Dne: 22. 11. 2017  

 

Podpis 

 

Obdrží:   Kancelář primátora 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


