Zápis.č. 19/2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 2.10.2012

Přítomno: 10 členů zastupitelstva
Ověřovatelé: Roman Fišer, Michal Knor
Omluveni: Miroslav Stříbrný
Program:

Kontrola úkolů
1) Pověření pana Betince
2) Výstavba MŠ – dotace z ROP
3) Žádosti o příspěvek na MŠ
4) Veřejné zasedání v Restauraci Česká hospoda
5) Výsledek dílčího auditu ze dne 21.9.2012
6) Smlouva s ÚPZS – bezplatný převod pozemků
7) Správní řízení – místní komunikace parc.č. 98 – Info

Kontrola úkolů
a) údržbové práce:

- J.Kalhous přinesl nabídku cen úkonů v rámci sezónních údržbových
prací (porovnání cen)
- starosta informoval M.Palka o závadách při provádění údržbových
prací u lávky, trafostanice u lávky, náves – bude sjednána náprava
- je nutné zabetonovat a osadit značku mezení rychlosti do lice Na
Paloučku z ulice Na Zahrádkách
- p.Antl (VPP) provádí klučení ulice K Bunkru z ulice Na Zahrádkách

b) malá vodní elektrárna: K.Čech poslal parametry, které obec zajímají ohledně malé vodní
elektrárny; R.Fišer připraví odpověď na dopis pana Motyčky
c) vodovod: průběh prací: - momntálně se kope v ulici Spojovací
- od pondělí budou zahájeny výkopové práce v ulici K Berounce
- Z. Lacinová informovala starostu o poškození oplocení u pana Jírů firmou Risl – bude
napraveno
d) Projekt kanalizace – žádost se stále hodnotí
1) Pověření pana Betince
Na základě referencí se zastupitelstvo rozhodlo pověřit pana Betince hledáním finančních možností
v rámci komunikace se SFŽP na projekt výstavby ČOV a spádové kanalizace v obci.
2) Výstavba MŠ – dotace z ROP
Starosta vyzval firmu M.Langové, zpracovatele projektu MŠ v Hlásné Třebani, aby obci udělali
nabídku na zpracování prováděcí dokumentace.
Nyní je nutné zpracovat harmonogram příprav, připravit výběrové řízení.
Jako TDI zvažují zastupitelé pana Pokorného, který v přípravné fázi žádosti o dotaci již spolupracoval a

připomínkoval projekt stavby. Pro BOZP chce starosta oslovit pana Jana Marka případně paní Martinu
Veselou.
3) Žádosti o příspěvek na MŠ
Zastupitelé opět projednávali žádost P.Čermákové a S.Žatecké o individuální příspěvek na MŠ. Při
hlasování byly obě žádosti zamítnuty (6 proti, 2 pro, 2 se zdrželi). Žadatelé budou písemně
vyrozuměni.
Usnesení: Žádost paní Čermákové i paní Žatecké o příspěvek na předškolní vzdělávání se zamítá.
4) Veřejné zasedání
Vzhledem k narůstajícím dotazům ohledně výstavby vodovodu byl stanoven datum veřejného
zasedání, které se bude konat v Restauraci Česká hospoda. Termín zasedání je 18.10.2012 od 19,00
hodin.
5) Dílčí audit – info
Starosta informoval zastupitele o průběhu dílčího auditu na obecním úřadě, který proběhl dne
21.9.2012. Při auditu bylo zjištěno, že při veřejném zasedání 27.12.2011 byl schválen rozpočet
chybně jako přebytkový. Je nutné revokovat toto usnesení a rozpočet schválit jako schodkový.
6) Smlouva s ÚPZS – bezplatný převod pozemků
Zastupitelstvo projednalo podmínky smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu id.
14/264 v majetku České republiky staveb bez čp/če na pozemku parc. č. 2167 a 2168 a pozemků
parc.č. 2167, 2168, 2180/1, 2216/2 v k.ú. Hlásná Třebaň.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podmínky pro bezúplatný spoluvlastnického podílu id. 14/264
v majetku České republiky staveb bez čp/če na pozemku parc. č. 2167 a 2168 a pozemků parc.č.
2167, 2168, 2180/1, 2216/2 v k.ú. Hlásná Třebaň.
7) Místní šetření v rámci správního řízení ohledně komunikace parc.č. 98 v k.ú.Hlásná Třebaň
Starosta informoval zastupitele o výsledku místního šetření na komunikace parc.č. 98 v k.ú. Hlásná
Třebaň. Byl vytvořen zápis, který podepsali všichni účastníci šetření.
Zasedání ukončeno ve 21.00 hodin
Příští jednání dne 18.10.2012

Oveřil:

Ing. Vnislav Konvalinka

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

Roman Fišer

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

Michal Knor

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

