Zápis.č. 17/2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 3.9.2012

Přítomno: 10 členů zastupitelstva
Ověřovatelé: Roman Fišer, Vojtěch Musil
Nepřítomen: Michal Knor
Program:

1) Údržbové práce v obci
2) Darování pozemku Kloučkovi
3) Mandátní smlouva JUDr. Hireš
4) MK Na Paloučku
5) Vyjádření k žádosti o povolení výjimky – chemické solení silnice II/116
6) Pokládání kabelů do země
7) Smlouva HZS
8) Dohoda o příspěvku
9) Malá vodní elektrárna

1) Údržbové práce v obci
 Zastupitelé projednávali plánování údržbových prací v obci. Koordinátorem
údržbových prací byl stanoven místostarosta Miloš Palek. Ten bude komunikovat
s firmou Jana Kalhouse, kontrolovat jeho činnost a zadávat úkoly.
 Starosta s J.Gartovou připravili výčet výměr a seznam periodických prací, které patří
do sezónní údržby. Vše bude rozesláno zastupitelům pro případné doplnění. M.Palek
vyzve J.Kalhouse k nacenění tabulkových prací.
 Starosta informoval zastupitele o opravě Tery. Je potřeba dohodnout, kdo bude za
Teru zodpovědný, kdo ji může používat.
 M.Palek vyzve J.Kalhouse, aby vrátil obecní křovinořez. Na údržby bude využívat
vlastní vybavení.
2) Darování pozemku Kloučkovi
Kloučkovi požádali o definování komunikace parc.č. 98 v k.ú.Hlásná Třebaň. Obec přizvala
JUDr. Hireše. V této věci bylo zahájeno správní řízení. Účastníci řízení byli obesláni, po nabytí
právní moci bude provedeno místní šetření.
3) Mandátní smlouva JUDr. Hireš
JUDr. Hireš navrhl obci mandátní smlouvu o zastupování v rámci řízení ve věci místních
komunikací, pasportu komunikací apod.
4) Místní komunikace Na Paloučku
Starosta obdržel vyjádření odboru dopravy v Berouně, původní žádost paní Lacinové, ve
kterém bylo povoleno omezení rychlosti v ulici Na Paloučku. Povolená rychlost 20 km/h. Na
základě tohoto vyjádření budou objednány a umístěny dvě značky s omezením rychlosti.
5) Vyjádření k žádosti o povolení výjimky – chemické solení silnice II/116
Správa CHKO Český kras, požádala obec Hlásnou Třebaň o vyjádření k žádosti Městysu
Karlštejn o výjimku z ochrany přírody a krajiny a povolení chemického solení silnice II/116

6)

7)

8)

9)

v katastru obce Hlásná Třebaň. Zastupitelé souhlasí s výjimkou a k žádosti o povolení výjimky
se připojují k městysu Karlštejn.
Pokládání kabelů do země
Zastupitelé jednali o možnostech obce tlačit na firmy ve věci pokládky kabelů elektrického
vedení do země na místo vedení vzduchem. Vojtěch Musil zjistí možnosti obce.
Smlouva HZS
Zastupitelé projednali Smlouvu o umístění přijímače dálkového ovládání koncového prvku
varování a vyrozumění obyvatelstva v.č.015220 s HZS Středočeského kraje. Zastupitelé se
smlouvou souhlasí.
Dohoda o příspěvku
Zastupitelstvo projednalo změnu dohody o příspěvku pro MŠ Hlásek. Dohoda bude vzhledem
k rozvržení programu na MŠ Hlásek a Klub Hlásek třístranná. Příspěvek zastupitelé schválili
pro maximální, hygienickou stanicí schválený počet 35 dětí trvale žijící v obci Hlásná Třebaň.
Zastupitelé si vyhrazují právo zrušit tento příspěvek v případě, bude-li vzhledem
k plánovaným investičním akcím omezen obecní rozpočet.
Malá vodní elektrárna
Starosta informoval zastupitele o zájmu pana Chvátila umístit malou vodní elektrárnu u jezu
na levém břehu Berounky v k.ú.Hlásná Třebaň. Zatím nebyla podepsána smlouva o smlouvě
budoucí s panem Motyčkou. Zastupitelé požadují po zájemcích sdělení technologií obou
plánovaných elektráren.

Zasedání ukončeno ve 21.00 hodin
Příští jednání dne 18.9.2012
Zapsala: Jana Gartová
Oveřil:

Ing. Vnislav Konvalinka

----------------------------------------------

Roman Fišer

---------------------------------------------

Vojtěch Musil

---------------------------------------------

