Zápis č. 9/2017
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 20. 6. 2017
Přítomni: Ing. Konvalinka, Ing. Stříbrný, Ing. Čech, Mgr. Matějková, Ing. Kotík
Omluveni: Lacina, Šváchová, Dis., Mgr. Musil
Hosté: p. Knor, Ing. T. Snopek
Ověřovatelé: Ing. Stříbrný, Mgr. Matějková
Program:

1) Kontrola úkolů
2) Rozdělení grantů pro místní spolky v oblasti kultury
3) Vodovod a kanalizace v ulici Nad Lesíkem Rovina
4) Výstavba garáže pro hasičskou cisternu
5) Schválení závěrečných účtů obce Hlásná Třebaň, školky Hlásná Třebaň
a svazku Třemole
6) Dotace na kompostery, výběr firmy pro zpracování žádosti, výběrového
řízení a závěrečného vyhodnocení
7) Odměny ve školce Hlásná Třebaň
8) Výběrové řízení na pergoly ve školce Hlásná Třebaň
9) Projednání nabídky na projekt přípojek k projektu prodloužení vodovodních
řadů
10) Stavební řízení v objektu restaurace „ U Máni“
11) Projednání a schválení ceny inzerce v našem zpravodaji
12) Oznámení o konání a organizace příštích zasedání
13) Souhlas se jmenováním přísedící okresního soudu v Berouně

1) Kontrola úkolů
 06/06/2017 Úkol splněn, čekáme další nabídky do 31. 7. 2017. 04/07/2017 Úkol splněn,
úřad Stř. kraje osloven, stanovisko nebylo poskytnuto. Starosta bude oslovovat další
úřady.
2) Zastupitelé projednali návrh kulturního, sociálního a školského výboru obce na rozdělení
grantů na kulturní činnost místních spolků. Schvalují návrh v této podobě: 1) ČČK Rovina:
Dětský den – 2 000,- Kč, Mikulášská besídka – 3 500,- Kč. 2) SDH: Hasofest – 12 000,- Kč,
Ples – 11 000,- Kč, Drakiáda – 3 000,- Kč. 3) TJ Sokol: Karneval – 5 000,- Kč, Staročeské
máje – 1 500,- Kč, Dětský den – 5 000,- Kč, Svatomartinský průvod – 2 000,- Kč, Mikulášská
besídka – 5 000,- Kč. Účetní připraví návrhy smluv.
3) Na zastupitelstvo se dostavil pan Knor z ulice Nad Lesíkem. V této ulici, která patří obci Lety,
buduje tato obec vodovodní a kanalizační řady i s přípojkami. Následně bude vybudována
zpevněná komunikace. Náklady na stavbu vodovodních a kanalizačních řadů s přípojkami činí
1 326 000,- Kč. Protože bude připojeno pět objektů z Hlásné Třebaně-Rovin (tři z Letů),
vyzvala obec Lety, obec Hlásná Třebaň o příspěvek na stavbu vodovodních a kanalizačních
řadů. Veškeré podklady budou předány finančnímu výboru obce k návrhu výše příspěvku,
potom bude rozhodnuto.
4) Na zastupitelstvo se dostavil pan Ing. T. Snopek, velitel hasičského družstva obce. Předložil
dvě varianty výstavby garáže pro hasičské auto Scania. Po doplnění projektu bude nejdříve

projednáno se sousedy a CHKO Český kras. Pokud některá varianta projde, bude podána
žádost o povolení stavby. V opačném případě bude hledána další varianta výstavby garáže na
pozemcích kolem obecního úřadu.
5) Zastupitelé znovu prošli předložené závěrečné účty obce Hlásná Třebaň, školky Hlásná
Třebaň a svazku obcí Třemole. Protože již nebyly žádné další dotazy, zastupitelé závěrečné
účty obce Hlásná Třebaň, školky Hlásná Třebaň a svazku obcí Třemole schvalují.
6) Obec chce znovu žádat o dotaci na kompostery a štěpkovač. Výzva je již vyhlášená, konečný
termín podání žádosti je 31. 7. 2017. Dostali jsme dvě nabídky na zpracování žádosti od firem
Kapex a TNT Consulting. Firma Kapex nabízí zpracování bez výběrového řízení za 100 000,Kč, firma TNT Consulting nabízí i výběrové řízení za cenu 97 500,- Kč. Obě firmy budou
fakturovat pouze v případě přiznání dotace. Zastupitelé vybrali z předložených nabídek firmu
TNT Consulting. Starosta je pověřen podepsáním smlouvy .
7) Zastupitelé odsouhlasili navrženou odměnu ředitelce MŠ Hlásná Třebaň ve výši
10 000,- Kč.
8) Proběhlo výběrové řízení na altány do naší školky. Přihlásily se firmy TR Antoš s.r.o.,
Turnov s cenou 229 600,- Kč, pan J. Čermák , Jablonec nad Nisou s cenou 222 800,- Kč a
TEWIKO systems s.r.o. s cenou 201 000,- Kč. Ceny jsou bez DPH. Kritériem byla nejnižší
nabídková cena. Zastupitelé schvalují výsledek výběrového řízení s vítěznou firmou TEWIKO
systems. Starostu pověřují podepsáním smlouvy. Realizace je naplánována od 1. 7. 2017 do
18. 8. 2017. Na uvedenou akci získala obec dotaci ve výši 70 % způsobilých nákladů.
9) Obec obdržela nabídku na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na přípojky
k akci prodloužení vodovodních řadů Hlásná Třebaň. Zastupitelé souhlasí s navrženou cenou
za jednu přípojku 1 200,- Kč.
10) Obec obdržela oznámení o stavebním řízení v objektu Restaurace „U Máni“. Vzhledem
k neustálým problémům s parkujícími automobily návštěvníků restaurace v jejím okolí, bude
obec zkoumat jak řešeno v projektu parkování v klidu. Pokud nebude řešeno dle příslušných
norem, podá obec připomínku s žádostí o doplnění.
11) Zastupitelé projednali a schválili cenu inzerce v našem zpravodaji takto:
a) řádková inzerce – řádek 5,- Kč
b) plošná inzerce – polovina stránky 50,- Kč, celá stránka 100,- Kč
c) pozvánky na akce pro veřejnost pořádané spolky nebo občany Hlásné Třebaně zdarma
12) Zastupitelé schvalují postup oznámení příštího zasedání zastupitelstva, kdy v pondělí před
zasedáním bude rozesláno oznámení, s tím, že všichni oznámí svoji přítomnost nebo se
omluví.
13) Zastupitelstvo souhlasí s doručeným návrhem okresního soudu v Berouně, aby přísedícím
okresního soudu byla paní PhDr Ludmila Tóthová, trvale bytem K Bunkru 339, Hlásná
Třebaň.

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

Příští zasedání se uskuteční 4.7. 2017 od 19.00 hodin na OÚ Hlásná Třebaň

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 20. 6. 2017

Zápis č. 9/2017

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozdělení grantů pro místní spolky v oblasti kultury a to takto: 1) ČČK Rovina: Dětský den –
2 000,- Kč, Mikulášská besídka – 3 500,- Kč. 2) SDH: Hasofest – 12 000,- Kč, Ples – 11 000,- Kč,
Drakiáda – 3 000,- Kč. 3) TJ Sokol: Karneval – 5 000,- Kč, Staročeské máje – 1 500,- Kč, Dětský den
– 5 000,- Kč, Svatomartinský průvod – 2 000,- Kč, Mikulášská besídka – 5 000,- Kč.
2. Závěrečný účet obce Hlásná Třebaň
3. Závěrečný účet školky Hlásná Třebaň
4. Závěrečný účet svazku Třemole
5. Výběr firmy TNT Consulting pro vypracování žádosti o dotaci na kompostery a štěpkovač.
6. Odměnu ředitelce MŠ Hlásná Třebaň ve výši 10 000,- Kč
7. Výsledek výběrového řízení na pořízení dvou pergol do MŠ Hlásná Třebaň. Vybrána firma TEWIKO
systems, Liberec. Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo
8. Nabídku firmy Mayo na projekt přípojek k prodloužením tras vodovodu v Hlásné Třebani a Rovinách
9. Ceník inzerce v místním zpravodaji: a) řádková inzerce – řádek 5,- Kč
b) plošná inzerce – polovina stránky 50,- Kč, celá stránka
100,- Kč
c) pozvánky na akce pro veřejnost pořádané spolky nebo
občany Hlásné Třebaně zdarma
10. Jmenování paní PhDr Ludmily Tóthové, K Bunkru 339, Hlásná Třebaň, přísedící u okresního soudu v
Berouně
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Postup oznámení termínu příštího zasedání.

Zapsal: Ing. Kotík, Ing. Vnislav Konvalinka

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

…………………………………

Ing. Stříbrný

…………………………………..

Mgr. Matějková

