Zápis č.21/2012

Zápis ze schůze zastupitelstva Hlásná Třebaň konané dne 30.10.2012 od 19
hod na obecním úřadě

Přítomni: Konvalinka, Pálek, Lacinová, Čech, Snopek, Fišer, Musil, Stříbrný
Zapsal: Musil
Ověřovatelé zápisu: Lacinová, Snopek

1) Revize zápisu z předcházející schůze
- Ul. Na Zahrádkách – vyřezáno, vykáceno – bude odvezeno – řeší Konvalinka
- Projekt kanalizace podán na SFŽP. Obec byla požádána o vyjasnění počtu ekvivalentních
připojených obyvatel. Bude doložena původní (předešlá žádost), kde je uvedený správný
počet ekvivalentních obyvatel – 600 osob. 15.11.2012 proběhne hodnocení žádostí,
25.11.2012 zasedá komise a rozhodne o přidělení jednotlivých dotací. Řeší Konvalinka
- Zpracování prováděcí dokumentace na MŠ zadaná, termín dokončení 30.11.2012
- Audit obce ukončen, uzavřen neshledány žádné zásadní nedostatky.
- Probíhá převedení některých parcel na Rovině (náves) z Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na obec. Řeší J. Gártová
2) Zastupitelstvo vybralo společnost pro organizaci výběrového řízení na realizátora stavby MŠ.
Vybrána byla firma ENERGY s nabídkovou cenou 60 tisíc Kč. Pro tuto firmu hlasovali všichni
přítomní zastupitelé. Objednávka bude vystavena do 15.11.2012. Odpovídá J. Gártová
3) Stavba vodovodu pokračuje v souladu s harmonogramem. V rámci stavby Třemole se staví
vodojem. Byly vzneseny připomínky k zasypávání výkopů, do kterých již bylo položeno
vodovodní potrubí – bude řešeno na nadcházejícím KD stavby. Řeší a odpovídá Konvalinka.
4) V obci byl odhalen černý odběr elektrické energie na rozvodné skříni u kapličky. Pachatel
v tuto chvíli neznámý, věc řeší ČEZ a policie ČR. Obec zaslala společnosti ČEZ dopis
s vyjádřením. V tuto chvíli se čeká na vyjádření společnosti ČEZ a vyšetřování policie ČR.
5) Pan Fišer upozornil na potřebu provést revizi elektrického zařízení obce dle platných norem
ČN. Zajistí a odpovídá Pálek. Termín do 31.12.2012
6) Služby městské policie – stále probíhají jednání a konzultace – nutno ještě konzultovat s Lety
a Řevnicemi. Řeší Konvalinka
7) Pro potřeby vybudování zásobního vrtu bude projednána smlouva o smlouvě budoucí
s majitelem předmětné parcely a vypořádání parcel. Termín domluví Konvalinka (do
15.11.2012), zúčastní se Konvalinka, Musil.
8) Starosta a místostarostové zpracují do nadcházející schůze zastupitelstva soupis své agendy a
její náročnost a dále soupis agendy, kterou nestíhají a kterou je nezbytné případně zajistit
další pověřenou osobou. Tento soupis bude projednán na nadcházející schůzi 13.10.2012.
Soupis agendy bude rozeslán zastupitelům nejpozději dva dny před schůzí zastupitelstva.
9) V souvislosti s novelizací zákona o zadávání veřejných zakázek bude aktualizována interní
směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek. Aktualizovanou směrnici předloží pani
Lacinová do 30.11.2012. Původní směrnice bude zaslána paní Lacinové nejpozději do
10.11.2012 řeší a odpovídá I. Gártová.

10) Zastupitelstvo jednomyslně odsouhlasilo poskytnutí příspěvku Domovu Sv. Josefa v Žírči ve
výši 1000 Kč.
11) Zastupitelstvo jednomyslně odsouhlasilo použití znaku obce společností AKTIV OPAVA.
12) Zastupitelstvo jednomyslně nesouhlasí s platbou za webovou prezentaci obce na serveru
www.ziveobce.cz
13) Zastupitelstvo bylo informováno o odstoupení pana Josefa Chomáta od záměru vybudovat na
horním jezu malou vodní elektrárnu.
14) Zastupitelů bude rozeslána poslední verze smlouvy s p. Motyčkou pro případné připomínky.
Rozeslána bude do 2.11.2012. Odpovídá J. Gártová.

Ing.Vnislav Konvalinka

Zuzana Lacinová

Tomáš Snopek

