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Zápis č. 2  

z jednání Osadního výboru Žešov  

 
 

Datum konání: 17. 2. 2020, 18.00 – 19.45 hodin v budově hasičské zbrojnice, klubovna                            

     SK Žešov 

 

 

Přítomni:  viz Prezenční listina – celkem 12 členů OV 

 

Omluveni:  

 

Neomluveni:  

 

Hosté:    30 občanů Žešova 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola bodů z předchozích jednání OV 

3.  Dotazy, podněty, připomínky 

4. Závěr 

 

 

Ad 1/ Zahájení 

 

V úvodu přivítal předseda členy osadního výboru i přítomné občany a zahájil jednání OV dle 

programu. Konstatoval, že osadní výbor je usnášeníschopný. 

Odpovědi z magistrátu budou vyvěšeny na vývěsce před budovou Hasičské zbrojnice. 

Členové OV požadují, aby měli možnost připomínkovat zápis a jejich připomínky, aby byly 

zapracované do zápisu. 

Členové osadního výboru odhlasovali změnu lhůty pro připomínkování zápisu z 48 hodin na 

24 hodin.  

Odpovědi budou vyvěšeny na vývěsce před budovou Hasičské zbrojnice a webových 

stránkách www.zesov.net v sekci Osadní výbor. 

 

Usnesení: členové OV budou dodržovat 24 hodin k připomínkování zápisu z jednání. 

PRO     PROTI     ZDRŽEL SE 

  9        3      0 

 

   

Ad 2/ Kontrola bodů z předchozích jednání OV 

 členové OV byli seznámeni s odpověďmi na požadavky z předchozích jednání, 

odpovědi dostávají všichni členové na adresu OV Žešov 

 výsadbu stromů dle vybraných lokalit nelze realizovat z důvodů existence 

inženýrských sítí na konkrétních místech, vhodná je pouze lokalita                       

 ,,před Krásenskými“. 

http://www.zesov.net/
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Ad 3/ Dotazy, podněty, připomínky 

 OV doporučuje dodržet pořadí projektů dle zápisu z 14.10.  

Tj. ulička k letišti bod 10.8.celkem 150 m, bod 10.9 celkem 380 m 

Osvětlení v horní části uličky 

 Dodržet investice ve schváleném pořadí  

 Schválení investovat finance z alokované částky, pokud bude cena za projekty 

projednána a schválena osadního výboru 

Usnesení: Projekty budou hrazeny z alokované části, pokud s cenovou nabídkou bude 

souhlasit minimálně nadpoloviční většina všech členů osadního výboru. 

PRO     PROTI    ZDRŽEL SE 

  12        0     0 

 

 

Ad 4/ Závěr  

 

Předseda OV Žešov poděkoval za účast členům OV a občanům, taktéž za jejich náměty  

a připomínky. 

 

 

 

Příloha: Požadavky na město Prostějov 

 

  

Požadavky 

1) Zajistit VŘ pro zpracování projektové dokumentace na uličku i osvětlení nové ulice,          

OV potom rozhodne o realizaci projektové dokumentace záměru. 

2) OV požaduje vyčistit rybník od všeho, co se nachází na dně rybníka        

(pneumatiky, atd…) 

3) Zajistit ochranný polep zastávky na ochranu ptactva na hlavní silnici 

 

 

 

Žešov  

 

Zapsala: PaedDr. Alena Dvořáková, pracovnice Odbor kancelář primátora 

 

Schválil: Aleš Koutný st., předseda osadního výboru Žešov 

 


