
Zápis schůze osadního výboru Žešov  
 

 

Datum konání: 13.5.2019 
 

Zahájení:  18:00 hodin 
 

Ukončení:           19:30 hodin 
  

Přítomni: 

A. Koutný st., P. Tomeček, D. Bosák, Z. Zelená, P. Šmíd, A. Koutný ml., A. Matoušek, P. Koutný,  

 

Omluveni:  F. Koutný, P. Laštovica,  P. Pospíšilová,  J Mlčoch, J. Krásenský,  
 

Počet občanů Žešova: 

Přítomno celkem: 0 
 

 

Program: 
 

 

1) Zahájení 
2) Požadavky osadního výboru 
3) Závěr. 

 

 

Ad2/ 
1) Zaslání položkového rozpočtu za vícepráce v hodnotě 1 251 000 Kč vč. DPH. (neodpovídá původnímu 

ocenění). 
2) Upřesnění přeložek v hodnotě 380 000 Kč (cena 380 000 Kč je cena s DPH nebo bez PDH?) v místě 

parkovacích stání na severní straně. 
3) Dotaz na upřesnění, jestli nezasahují do druhé etapy některé položky z první etapy. 
4) Žádost o prodloužení ochranné sítě na jižní straně fotbalového hřiště, kde z důvodu skácení vzrostlého 

kaštanu vznikl nekrytý prostor. Důvodem je opouštění míčů z fotbalového hřiště do zahrady souseda. 
5) Žádost o doplňující informace k zastávce MHD, která se nachází u křižovatky státní cesty a cesty do středu 

dědiny. Zda zastávka bude zachována nebo bude odstraněna a nahrazena standartní zastávkou používanou v 

Prostějově. V případě realizace nové zastávky až po dokončení druhé etapy cesty průjezdu Žešovem by mohlo 

dojít k poškození nově zbudované cesty a chodníku. 
6) Vyjádření z jakého důvodu jsou umístěny zábrany před mostem přes cestu R46. V momentální době 

zábrany znemožňují bezproblémový přístup k místnímu rybníčku složkám IZS. 
7) Žádost o opravení závad na dětském hřišti uprostřed dědiny. Viz. Fotodokumentace pod zápisem. 
8) Prosba o dodání nových stanov osadních výborů. 
 

Ad3/ 
1) Do příští schůze si členové osadního výboru připraví návrhy na proinvestování alokované částky pro 

Žešov. 
2) Datum příští veřejné schůze bude 10. 6. 2019. Případné změny termínu budou včas vyvěšeny na vývěsní 

desce u hasičské zbrojnice a na stránkách www.zesov.net , v záložce Osadní výbor. 
 

 

                                                                                                                           Aleš Koutný st. 

předseda osadního výboru Žešov 

http://www.zesov.net/


 



 



 



 


