
Zápis z 32. jednání Místního výboru místní části Žeravice 

ze dne 14. 2. 2018 

Místo konání: Žeravice 

Přítomni: RNDr. Landsmannová Ludmila – předseda 

 Ščepitová Jana 

 Dostálová Jana 

 Zaoral Tomáš 

Omluvena: Nováková Daniela 

 
 
Program jednání:  

1. Informace z 31. schůze výboru pro místní části  

 2. Jednání k projektu rekonstrukce mostu přes Olešnici 

3. 36. zasedání zastupitelstva 

4. Kontrola kotelny na budově MŠ 

             5. Různé 

 6. Úkoly pro členy MV 

 7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

             9.  Závěr 

 
 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

Bod 1 

Informace z 31. schůze výboru pro místní části - navýšené  finanční prostředky pro MČ 
budou ve fondu k pokrytí nákladů na projektové dokumentace. MV Žeravice žádá zařadit do 
výběru PD Stavební úpravy chodníku na ul. Čekyňská – 45.980,-Kč. 

 

Bod 2 

Jednání na úřadovně (9. 2. 2018)- rekonstrukce mostu přes Olešnici a následná 
rekonstrukce komunikace v ulici Pod Lesem a U Stadionu. (Účast-A. Salaba, D. Holas, Z. 
Dostál, p. Mazochová, J. Dostálová, L. Landsmannová a T. Zaoral). 

Diskuse k otázkám při zpracování projektů rekonstrukce mostu přes Olešnici a komunikací, 
náhradní doprava, reálný časový průběh prací, následné fáze rekonstrukce komunikací v ul. 
Pod Lesem a U Stadionu. 

 

Bod 3 

36. zasedání zastupitelstva 19. 2. 2018 v 15 hodin. V programu je zařazen bod týkající se 
realizace pískovny –„Využití ložiska písků Žeravice – Lapač“ a žádost o vyjádření 
zastupitelstva k tomuto bodu, přijetí usnesení – nesouhlas s realizací záměru. 

 

Bod 4 

Kontrola automatického odčerpávání vody z jímky kotelny v budově bývalé MŠ, signalizace u 
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plynového kotle   - doporučena výměna stávajícího čerpadla za výkonnější.  

 

Bod 5 Různé 

 Nájemní smlouva p. V. na budově MŠ byla ukončena. 

 Beseda se spisovatelkou paní L. Chalupovou proběhla v příjemné atmosféře. 

Knihovnice paní K.  ukončuje k 1. 3. 2018 svou činnost v místní pobočce.  

  „Vodění medvěda“ proběhlo za účasti 28 účastníků.  

 MV se seznámil se stížností p. P. a F. V., týkající se změn v novém jízdním řádu a bere ji 
na vědomí.  První úpravy -změny v jízdním řádě, proběhly k 28. 1. 2018. 

 Diskuse k úpravě finančního rozpočtu na rok 2018. 

 Klub seniorů uspořádá besedu pro seniory 12. 3. 2018 se zdravotní tématikou. 

MV schválil finanční příspěvek na občerstvení. 

 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

2/31/2018 Dětské šibřinky  18. 2. 2018 
T. Zaoral 
 

1/32/2018 Cestovatelská přednáška J. Máry 3. 3. 2018 
předseda 

2/32/2018 Beseda pro seniory 12. 3. 2018 
J. Ščepitová 

 

Bod 7a Žádosti a podněty směrované k MMPr – řešené 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

 
2/16/2016 

Hledat možnosti řešení protierozních opatření – 
akce „Přerov XII-Žeravice – lokalita Úvoz“– 
opatření na pozemcích“. 

   

3/16/2016 Pokračovat v řešení problému v části suchého 
poldru, lokalita„ Střelnice“, protipovodňová 
opatření v části ulice Pod Lesem, (červnová 
průtrž 2015). 

   

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

 

5/26/2017 MV žádá pokračovat ve zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci komunikace v ulici 
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U Stadionu, (NELL PROJEKT s.r.o.) 

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

Řeší odbor PRI - dokumentace zadána odborem 
PŘI 

PŘI, I. Pinkasová 

5/17/2016 MV žádá vyzvat SSOK k revizi opravy komunikace 
v části Na Návsi před č.113/29 – včelaři. 

Odeslaná výzva k opravě p. Jandovi - cestmistr 
SSOK. 
 
 

 MAJ 
A.Salaba 

9/17/2016  MV žádá zadat technickou pomoc a připravit 
realizaci opravy kanalizační vpusti  

na ul. Čekyňská před RD č. 23 (rozpočet 2016) 

S vlastníkem pozemku budou projednány 
možnosti opravy příkopu a vpusti. 

  MAJ 
A.Salaba 

3/31/2018 MV žádá vypsat výběrové řízení na zhotovitele  
záměru -„Žeravice – oprava odvodňovacích žlabů 
v ulici Pod Lapačem a na ul. Čekyňská“. 

Bude předáno odboru PRI k vysoutěžení. 

  MAJ 
A.Salaba 

4/31/2018 MV žádá připravit podklady k navrhované opravě 
na úřadovně – sanace mokrého zdiva na chodbě 
úřadovny v Žeravicích a vybrat zhotovitele. 

Sanace mokrého zdiva na chodbě úřadovny 
nebyla v rozpočtu na rok 2018 schválena, tudíž 
na opravu nejsou finanční prostředky. Pokud by 
MV na opravě trval, budou si muset zajistit 
převod financí z jiné schválené akce. 

  MAJ  
Z. Holzerová 
 

5/31/2018 MV žádá o opravu světel (3) v sále úřadovny a ve 
vstupní chodbě úřadovny (1) v Žeravicích 

Oprava světel je drobná oprava, kterou provést 
můžeme. Zkontaktujeme paní Landsmannovou a 
opravu zajistíme. 

  MAJ 
Z. Holzerová 
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Bod 7b  Žádosti a podněty směrované k MMPr – dosud neřešené nebo nové 

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  
 

1/32/2018 -    

2/32/2018 -    

 

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro 
místní části 

           

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění  

1/32/2018   

 

Bod 9 Závěr 

Zapsala:  RNDr. Landsmannová Ludmila                                          

Dne:  10. 3. 2018  

 

Podpis 

 

Obdrží:   Kancelář primátora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


