Zápis č. 8/2017
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 6. 6. 2017
Přítomni: Ing. V. Konvalinka, Mgr. I. Matějková, Mgr. V. Musil, Ing. M. Stříbrný, J.
Šváchová, DiS, Ing. K. Čech,
Omluveni: D. Lacina, Ing. P. Kotík
Ověřovatelé: Ing. Stříbrný, Mgr. Matějková

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Program odpadového hospodářství RDB
Žádost p. Vybíral – info
Žádost pí. Mrovcová – odkup pozemku
Protokol o schválení účetní závěrky
SDH – nákup vozu Scania
Smlouva o zabezpečení požární ochrany s obcí Mořina
Kompostery II. – nabídka na zpracování žádosti
Smlouvy na přípojky vody a kanalizace – ulice Nad Pískovnou
Různé

ad 1) Starosta informoval zastupitele o vytvoření programu odpadového hospodářství
Regionu Dolní Berounka.
ad 2) Starosta dále informoval zastupitele o dopisu na Ministerstvo pro místní rozvoj, kterým
požadoval informaci ohledně platnosti metodického pokynu ohledně určování šíře stávajících
komunikací a celé problematiky místních komunikací. MMR odkázalo starostu na krajský
úřad Středočeského kraje (p. Štefka). Získané stanovisko bude použito k dalšímu postupu ve
věci žádosti pana Vybírala ohledně stavby plotu.
ad 3) Zastupitelé projednali žádost paní Mrovcové. Pozemek parc. č. 1773/9 v k. ú. Hlásná
Třebaň nechtějí prodávat, navržen je dlouhodobý pronájem za symbolickou cenu nebo směna
pozemku za poměrnou část při místní komunikaci pro možnost jejího rozšíření.
ad 4) Zastupitelé se seznámili podrobně s protokolem o schválení účetní závěrky obce Hlásná
Třebaň i MŠ Hlásná Třebaň v roce 2016 a zároveň s návrhem závěrečného účtu obce i MŠ.
ad 5) Starosta informoval zastupitele, že obec se stala vítězem výběrového řízení společnosti
Zentiva a.s. , ve věci odkupu hasičského vozu Scania za cenu 650 000,- Kč. Smlouva o koupi
se připravuje.

ad 6) Zastupitelé projednali a schválili návrh smlouvy s obcí Mořina o zabezpečení požární
ochrany v obci Mořina naší jednotkou SDH. Obec Mořina poskytne roční příspěvek ve výši
50 000,- Kč.
ad 7) Starosta informoval zastupitele o nabídce společnosti TNT consulting ohledně
zpracování žádosti o dotaci na nákup komposterů.
ad 8) Zastupitelé schválili výši příspěvku obyvatel ulice Nad Pískovnou v rámci realizace
přípojek vodovodu a kanalizace, a to 10 000,- Kč vodovodní a 10 000,- Kč kanalizační
přípojka.
ad 9) Různé. Úkol č 09/06/2017 splněn. Úkol 06/05/2017 splněn. Úkol 10/05/2017 splněn.
Úkol 01/06/2017 splněn. Úkol 04/06/2017 splněn.
Dále trvají úkoly:
05/12/2015 Stavebnímu výboru připravit výzvu ke zjištění zájmu o kanalizační
přípojky případné výstavby kanalizace na Rovinech. Nový T.: 30. 9. 2017
04/16/2015 Stavebnímu výboru shromáždit a připravit podklady pro projekt na
zateplení, opravu fasády, střechy a výměnu oken budovy OÚ. Nový T.: 30. 6. 2018
05/01/2016 Vedení obce projednat možnost umístění kontejnerů na tříděný odpad na
Rovinech. Nový T.: 31. 8. 2017
02/07/2016 Starosta a zastupitelé připraví návrhy na odborně zdatnou osobu k
dokončení stavebních projektů. Nový T.: do 31. 8. 2017.
06/14/1016 Starosta rozešle zastupitelům návrh plánovaných tras kanalizace na
Rovinách. Nový T.: 28. 8. 2017
21/14/2016 Starosta zjistí možnosti opětné instalace retardérů na návsi na Rovinách.
Doplnění označení. Nový T.: 30. 8. 2017
03/15/2016 Starosta zjistí rozsah akce obce Tetín oslavy 1100 let svaté Ludmily. Nový
T.: 30 .8. 2017
06/16/2016 Finančnímu výboru zpracovat střednědobý plán investičních priorit obce.
Nový T.: 30. 8. 2017
12/21/2016 Projednalo nákup mobilní aplikace od společnosti Anywhere. T.: do 30.6.
2017
01/05/2017 Zjistit podrobnosti a možnosti podání žádosti o dotaci na nákup
elektrického kompostéru pro jídelnu MŠ. T: 31. 8. 2017
03/05/2017 Starosta vyzve zástupce firmy Pozkom k prohlídce ulice Na Návsi na
Rovinech k uzavření reklamace na kvalitu povrchu komunikace. T.: do 31. 8. 2017
06/06/2017 Starosta vyzve další firmy k předložení nabídky na dokončení chodníku
v ulici Rovinská.
02/07/2017 Starosta rozešle zastupitelům vypracovaný Program odpadového
hospodářství regionu Dolní Berounka. T.: po odsouhlasení v regionu.
03/07/2017 Starosta pověří obecní pracovníky přesazením stromů u pozemku sl.
Kuncové. Bude provedeno v podzimních měsících. T.: do 1. 11. 2017

04/07/2017 Starosta osloví stavebního úřad na Středočeském kraji ohledně
zákonného postupu v případě vymezování veřejného prostoru a stavby komunikací na
pozemcích, které byly vymezeny již dříve ( před platností vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
T.: do 6. 7. 2017
09/07/2017 Starosta zajistí kontejner na drobné kovy od společnosti Eko-kom a tento
kontejner bude umístěn na Rovinách v ulici K Černé Skále místo jednoho kontejneru
na plasty. Ten bude přemístěn do Třebaně. T.: do 30. 7. 2017

Příští zasedání se uskuteční 20.6. 2017 od 19.00 hodin na OÚ Hlásná Třebaň

Usnesení zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 6. 6. 2017
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Návrh smlouvy s obcí Mořina o zabezpečení požární ochrany jednotkou SDH Hlásná
Třebaň v obci Mořina.
2. Výši příspěvku občanů za vybudování přípojek vodovodu a kanalizace v ulici Nad
Pískovnou, a to 10 000,- Kč za vodovodní a 10 000,- Kč za kanalizační přípojku.
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Odprodej pozemku parc.č. 1773/9 o výměře 52 m² v k.ú. Hlásná Třebaň a navrhuje jeho
dlouhodobý pronájem nebo směnu za pozemek stejné výměry při komunikace za účelem
jejího rozšíření.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Program odpadového hospodářství RDB.
2. Informaci o postupu starosty při řešení problému s šíří místních komunikací v již
zastavěném území.
3. Protokol o schválení účetní závěrky obce Hlásná Třebaň i Mateřské školy Hlásná Třebaň.
4. Informaci o podání vítězné nabídky na odkup hasičského vozu Scania od firmy Zentiva
a.s. .
5. Informaci o nabídce společnosti TNT consulting na zpracování žádosti o dotaci na
pořízení kompostérů a štěpkovače.

Zapsala: Jana Šváchová, DiS, Ing. V. Konvalinka

………...………………………
Ing. Vnislav Konvalinka, starosta
Ověřili:
…………………………………
Ing. Miroslav Stříbrný

…………………………………..
Mgr. Iva Matějková

