Zápis č. 10/2017
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 4. 7. 2017
Přítomni: Ing. Konvalinka, , Ing. Čech, Šváchová, Dis., Mgr. Musil, Mgr. Matějková, Ing.
Kotík
Omluveni: Lacina, Ing. Stříbrný
Ověřovatelé: Ing. Čech, Ing. Kotík
Program:

1) Kontrola úkolů
2) Změna územního plánu obce číslo 2.
3) Vydávání zpravodaje.
4) Odměna
5) Smlouva o zřízení věcného břemene

1) Kontrola úkolů
Po projednání byly termíny u některých úkolů změněny.
Pojistnou událost pana Hořánka řeší naše pojišťovna.
Stavební úpravy garáže pro hasičské auto projedná starosta na CHKO Český kras.
a) Finanční a kontrolní výbor projedná návrh rozpočtového opatření č. 2 a připraví návrh na
příspěvek obci Lety na výstavbu vodovodního a kanalizačního řadu i s přípojkami v ulici
Nad Lesíkem v Letech.
b) Účetní připraví smlouvy na schválené granty pro místní spolky.
2) Zastupitelé projednali a schválili návrh Změny č. 2 územního plánu obce Hlásná Třebaň,
vydání červen 2017. Návrh Změny č. 2 územního plánu obce Hlásná Třebaň byl vyvěšen na
elektronické úřední desce obce Hlásná Třebaň a na úřední desce obce Hlásná Třebaň.
Zastupitelstvo ukládá starostovi provést předepsané činnosti , které souvisí s vydáním Změny
č. 2 územního plánu obce Hlásná Třebaň.
3) Zastupitelé schválili omezení rozsahu vydávaného zpravodaje na 16 stran, ve výjimečných
případech 20 stran.
4) Zastupitelé vyzývají paní zástupkyni ředitelky MŠ Hlásná Třebaň na podání návrhu odměny
paní ředitelce. Očekávají návrh do příštího zasedání, kde rozhodnou o případné úpravě
odměny paní ředitelky.
5) Zastupitelé projednali a schvalují smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IP-126009662/1, Hlásná Třebaň, kNN+SS100 pro parc. č. 2413/2 mezi obcí Hlásná Třebaň a
společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.

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 Projednat 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
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
01/09/2017 Starosta osloví další úřady 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 31. 8. 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
01a/10/2017 Finanční a kontrolní výbor projedná návrh rozpočtového opatření č. 2 a
připraví návrh na příspěvek obci Lety na výstavbu vodovodního a kanalizačního řadu i
s přípojkami v ulici Nad Lesíkem v Letech. T.: do 15. 8. 2017
01b/10/2017 Účetní připraví smlouvy na schválené granty pro místní spolky. T.: do 15. 8.
2017
04/10/2017 Místostarostka vyzve zástupkyni ředitelky MŠ k podání návrhu na odměnu
ředitelky MŠ. T.: do 18. 7. 2017
Příští zasedání se uskuteční 4.7. 2017 od 19.00 hodin na OÚ Hlásná Třebaň

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 4. 7. 2017

Zápis č. 10/2017

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Po projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Hlásná Třebaň (vydání červen 2017)
a) ověřuje ve smyslu § 54, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů soulad návrhu Změny č. 2 územního
plánu obce Hlásná Třebaň s Politikou územního rozvoje ČR včetně její 1. Aktualizace
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje, soulad se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského
úřadu Středočeského kraje, dle odůvodnění změny územního plánu podle § 53, odst. 5
stavebního zákona.
b) vydává ve smyslu ustanovení § 6, odst. 5, písm. C) stavebního zákona, v souladu s § 171 až
174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2 územního
plánu obce Hlásná Třebaň.
c) ukládá starostovi obce
1. Oznámit veřejnou vyhláškou vydání Změny č. 2 územního plánu obce Hlásná Třebaň
formou opatření obecné povahy v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Zajistit opatření vydané dokumentace záznamem o účinnosti ( v součinnosti
s pořizovatelem – MÚ Beroun, odbor ÚPRR ) v souladu s ust. Odst. 1 § 14 vyhlášky č.
500/ 2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
evidenci územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zajistit vyhotovení územního plánu obce zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny
č, 1 a č. 2 (úplné znění územního plánu obce) u projektanta dle § 55, odst. 5) stavebního
zákona.
2. Rozsah vydávaného zpravodaje na 16 stránek, ve výjimečných případech 20 stran.
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IP-12-6009662/1, Hlásná Třebaň, kNN+SS100 pro
parc. č. 2413/2 mezi obcí Hlásná Třebaň a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
Zapsali: Jana Šváchová, Dis., Ing. Vnislav Konvalinka

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

…………………………………

Ing. Čech

…………………………………..

Ing. Kotík

