
Zápis z jednání komise místní části Žešov č. 1/2023
počet stran: 2

Datum konání: 16. 1. 2023, 18:00 – 20:15 hodin v budově hasičské zbrojnice, klubovna SK Žešov

Přítomni: Aleš Koutný st., Aleš Koutný ml., Ing. Patrik Tomeček, Hana Rostová, 
Miloš Berka, Martin Hájek, Zdeňka Zelená, Lukáš Vinter, 
Petra Zelená, Pavel Šmíd, Martin Vyplel, David Hanousek

Omluveni:

Hosté: 2 občané Žešova

Program:
1. Zahájení
2. Volba místopředsedy
3. Plán jednání komise v roce 2023
4. Vyjádření k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Žešov
5. Seznámení členů s vývojem přístavby hasičské zbrojnice
6. Elektronická komunikace členů komise
7. Diskuze
8. Závěr

Ad 1/ Zahájení

V úvodu přivítal předseda komise přítomné členy a občany a seznámil je s programem. Na základě
přítomnosti komise je usnášeníschopná.

Ad 2/ Volba místopředsedy
Předseda navrhnul jako svého zástupce na post místopředsedu Martina Vyplela. Žádný další návrh
nebyl přednesen. Komise jednohlasně odsouhlasila místopředsedou Martina Vyplela, hlasování se
zdržel pouze Martin Vyplel.

Ad 3/ Plán jednání komise v roce 2023
Předseda  navrhnul,  aby  jednání  probíhali  ve  stejném  duchu  jako  tomu  bývalo  dříve.  Všichni
členové souhlasili. Jednotlivé jednání komise místní části se budou konat každé  třetí pondělí v
měsíci v 18:00 hod. v budově hasičské zbrojnice, klubovna SK Žešov. Termíny budou vyvěšeny na
webu www.zesov.net a na nástěnkách.

Ad 4/  Vyjádření k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Žešov
Komise byla požádána o vyjádření k odkupu 5m2 z pozemku p.č. 96/2 v k.ú.  Žešov manželům
Anně a Františkovi Koutným z důvodu majetkoprávního dořešení části předzahrádky před domem
č.p. 119.
Hlasování: PRO:5  PROTI: 0 ZDRŽEL: 7
Komise nedoporučuje odprodej pozemku.

http://www.zesov.net/


Ad 5/ Seznámení členů s vývojem přístavby hasičské zbrojnice 
 Členové komise místní části byli seznámeni se situací a vývojem přístavby hasičské zbrojnice v 
momentální fázi.

Ad 6/ Elektronická komunikace členů komise
Komise odsouhlasila, že bude nadále využívat emailovou adresu osadnivyborzesov@seznam.cz

Ad 7/ Diskuze - Požadavky
V rámci diskuze byli vzneseny tyto požadavky:

-žádost o aktuální projektové dokumentace:-rekonstrukce druhé uličky č.p.410/1
           - výstavba zázemí na fotbalovém hřišti

-žádost o kontrolu a případnou opravu nesvítících lamp veřejného osvětlení (některé dny 
 svítí a některé ne). Jedná se o lampy s čísly PRO4989 a PRO3454

Ad 8/ Závěr
Předseda poděkoval všem za účast na jednání a za vznesené podněty.

Zapsal: Aleš Koutný ml.

Schválil za komise místní části Žešov

předseda: Pavel Šmíd

místopředseda: Martin Vyplel


