Zápis č. 15/2014

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hlásná Třebaň
konaného dne 26.8.2014

Ověřovatelé: Snopek, Lacina
Přítomni: Konvalinka, Gartová, Čech, Lacina, Snopek, Stříbrný, Musil
Omluveni: Kotík

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kontrola úkolů
Pojistka dodatek podepsán – platí od 28.8.2014
Opraven radar u autobazaru – oprava stála cca 10tis.
Kanalizace zahájena – předáno staveniště ČOV, chyba ve stavebním povolení (špatné
parametry čistírny) budou řešeny v rámci změny stavby před dokončením; je vykopaná jáma
pod nádrž, již zhutněno; 1.9.2014 kontrolní den, kterého se zúčastní i zástupci SÚS, bude
předáno staveniště vedení kanalizace (komunikace)
MŠ – stavba již hotová, , projednávání dodatku ke smlouvě o dílo č. 3 (důvodem je výskyt více
a méněprací) a dodatek č. 4 (provedení dodatečných stavebních prací nad rámec SOD
č.13038); 28.8.2014 proběhne kolaudační řízení
Smlouva s firmou Pozkom – oprava vjezdu do návsi + náves – připomínky ke smlouvě, jinak
zastupitelé souhlasí
Veřejné zasedání (poslední funkční) – 2.10.2014 dohodnuto v restauraci Česká hospoda
Územní plán – změna č. 2 – proběhla konzultace se zpracovatelem
Úprava příchodu k nádraží – vykomunikovat s vlastníkem pozemků, obec by příchod upravila
Oprava lávky – podlaha lávky je v kritickém stavu, je nutné začít hledat řešení a způsob
obnovy
Dobnet pro MŠ – dojednat smlouvu o připojení na internet pro MŠ.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ ZE DNE 26.8.2014
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje
Usnesení č. 3 /15/2014: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 3 smlouvy o dílo
č. 13038 -výskyt více a méněprací v celkové hodnotě 13 567 Kč včetně DPH ve prospěch objednatele
a dále podpisem dodatku č. 4 SOD č. 13038 – provedení dodatečných stavebních prací nad rámec
SOD v celkové hodnotě 437 979 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 4/15/2014: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s firmou POZKOM
na opravu komunikace Na Návsi dle nabídek, za předpokladu, že budou zapracovány připomínky ke
smlouvě, které vzešly z dnešního jednání.
Usnesení č. 5/15/2014: Termín posledního veřejného zasedání ve volebním období 2010 – 2014.
Veřejné zasedání se bude konat 2.10.2014 od 19,00 hodin v Restauraci Česká hospoda.

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň bere na vědomí
- informace ke kontrole úkolů z minulých jednání
- informaci o zahájení projektu Kanalizace a ČOV Hlásná Třebaň
- informaci o průběhu schůzky starosty a místostarostky se zpracovatelem změny územního plánu č.2
- diskusi ohledně úpravy zeleně na příchodu k vlakovému nádraží
- návrh oslovit firmu Dobnet zavedením internetu do MŠ

Zasedání ukončeno ve 21.00 hodin.
Zapsala: Jana Gartová
Ing. Vnislav Konvalinka, starosta ……………………………………………………………………………

Ověřil:
Tomáš Snopek ……………………………………………………………………………

David Lacina …………………………………………………………………..

