Zápis 1/2011

Zápis z pracovního zasedání zastupitelstva
obce Hlásná Třebaň konaného dne 7.1.2011.
Přítomni : Vnislav Konvalinka, Miloš Palek, Jana Gartová, Pavel Kotík, Karel Čech, Zuzana
Lacinová, Michal Knor, Roman Fišer, Vojtěch Musil, Tomáš Snopek, .Miroslav Stříbrný
Ověřovatelé : Zuzana Lacinová, Roman Fišer
Pro g ra m:

1) Vodovod Hlásná Třebaň
2) Připomínky k projektu MŠ
3) Obecní mobilní telefony – výběr operátora

1) Vodovod Hlásná Třebaň
Starosta informoval zastupitele o jednání při schůzce Třemole, kde zástupce polečnosti
Allowance informoval o situaci na SFŽP. Na letošní rok není naplánována žádná
výzva v oblasti vodovodů a kanalizací.
Oproti tomu na MZE bylo předjednáno řešení projektu Třemole, kde by se ze
současné verze žádosti vyřadila část s vrtem v Hlásné Třebani a současně s tím
bychom jako obec podali žádost na vodovod v centrální části obce, který byl od
počátku součástí projektu kanalizace. Obě žádosti (Třemole + vodovod Hlásná
Třebaň) musí být podány do konce ledna 2011. Na vodovod v Třebani bychom tak
mohli získat až 90 % dotaci.
ÚKOL: Připravit veškeré podklady pro podání samostatné žádosti o dotaci z MZE na
vodovod v obci Hlásná Třebaň, navazující na projekt TŘEMOLE. – Ing.Konvalinka
2) Připomínky k projektu MŠ
Roman Fišer informoval ZO o připomínkách k projektu výstavby MŠ, které má pan
Procházka (stavební dozor). Připomínky je nutné rychle řešit s projektanty, aby
nedošlo ke zbytečnému průtahu před podáním žádosti.
ÚKOL: Zpracovat připomínky, rozeslat zastupitelům a projektantům. Sjednat schůzku
s p.Procházkou a projektanty v projekční kanceláři. – Roman Fišer
3) Výběr operátora
Vzhledem k finanční částce, kterou obec platí za mobilní telefony a vzhledem
k nabídce konkurenčních firem zvažuje zastupitelstvo změnu operátora.
ÚKOL: Zjistit konkrétní nabídky a podmínky všech operátorů – Pavel Kotík,

Usnesení z pracovního

jednání

Zastupitelstvo bere na vědomí :
Bod 2 – připomínky k projektu na výstavbu MŠ
Bod 3 – informace ohledně obecních mobilních telefonů

Zastupitelstvo schvaluje :

Bod 1 - změnu v postupu řešení financování vodovodu v obce Hlásná Třebaň. Rozdělení
projektu vodovodu a kanalizace a vyjmutí části projektu – vrt Hlásná třebaň z projektu
TŘEOLE.

Zasedání ukončeno ve 18,45 h
Příští pracovní schůzka – 11.1.2011

Zapsala : Jana Gartová

Ověřovatelé : Zuzana Lacinová

Starosta : Ing.Vnislav Konvalinka

Roman Fišer

