Zápis 23/2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň konaného dne
12.12.2013 v restauraci Česká hospoda.
Zastupitelstvo bylo řádně svoláno dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Zasedání bylo přítomno 8
členů zastupitelstva, 2 omluveni (M. Knor, K. Čech ), zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelkou byla navržena Jana Gartová, ověřovateli Tomáš Snopek a Roman Fišer.
Navrhovaný program: 1) Zpráva o činnosti zastupitelstva
2) Zpráva o investičních akcích – vodovod, výstavba MŠ, kanalizace
3) Návrh rozpočtu na rok 2014
4) Diskuze
5) Usnesení
Zastupitelé jednohlasně schválili program i navrhované ověřovatele se zapisovatelkou.
1) Zpráva o činnosti zastupitelstva
Program zasedání zahájil starosta informací o činnosti obecního zastupitelstva od minulého
veřejného zasedání. Informoval o následujícím:
- Na Rovinách bylo osazeno veřejné osvětlení v Letovské ulici
- Byla dokončena výstavba části dopravního značení v obci dle projektu.
- U OÚ bude umístěn kontejner na obnošený textil.
- V lednu a únoru bude u OÚ umístěn kontejner na elektroodpad.
- Zastupitelé připomínkovali zpracovateli zadávací dokumentaci pro výstavbu kanalizace.
- Pokračuje zpracování změny územního plánu č.2.
- Pracuje se na umístění kontejnerů v ulici Formanská, aby bylo možné odstranit kontejnery
z návsi na Rovinách.
- Projekt komunikace Na Paloučku posoudil projektant, který navrhne další řešení povrchu.
- Na návsi byly umístěny okrasné truhlíky, aby bylo částečně zamezeno rozjíždění trávníku
v okolí kapličky.
- Obec vyúčtovala náklady za povodeň v červnu 2013 Krajskému úřadu.
- Obec podala žádost vůči MPSV na podporu pečovatelské služby v roce 2014.
Starosta informoval přítomné, že Region Dolní Berounka nechal zpracovat studii ochrany proti
povodni.
2) Zpráva o investičních akcích – vodovod, výstavba MŠ, kanalizace
Výstavba vodovodů
Dne 28.11.2013 proběhla kolaudace hlavních řadů projektů Třemole a Hlásná Třebaň, čímž byly
splněny požadavky vůči poskytovateli dotace.
Nyní probíhá dokončování odbočení a úpravy komunikací. Zbývá dokončení přípojek, přednostně
budou řešeny přípojky trvale bydlících.
Projekčně se začne s přípravou prodloužení vodovodu.
Výstavba mateřské školy
Probíhá výstavba obecní Mateřské školky. Stavbu provádí firma Zlínské stavby a.s.

Starosta s místostarostkou byli na kr. úřadě Středočeského kraje, kde se informovali na postup při
zřizování MŠ, její zápis do školského rejstříku a další náležitosti. Byl sestaven harmonogram
postupu.
Obec podala žádost ke Krajskému úřadu v rámci SFROM o dofinancování výstavby MŠ.
Výstavba kanalizace a ČOV
Do konce května 2014 je nutné doložit poskytovateli dotace výběrové řízení na zhotovitele a
podepsanou smlouvu. Kanalizace musí být dokončena do podzimu 2015.
Starosta předal slovo Ing. Miroslavu Stříbrnému, který přednesl návrh rozpočtu na rok 2014.
3)Návrh rozpočtu
Navrhované příjmy celkem: 27 372 130 Kč
Navrhované výdaje celkem: 32 589 500 Kč
Rozpočet byl navržen jako schodkový. (Podrobný rozpočet je součástí zápisu jako příloha)
4) Diskuse:
p. Zelinka: Dotaz zda se v ulici Nad Pískovnou bude dělat vodovod i kanalizace
p. Hořánek: Dotaz zda obec zvažuje vedení vodovodu ulicí Ve Vejtrži a Na Plovárnu.
pí. Švecová: Bylo by možné vyštěrkovat Ovesnou ulici.
p. Zákravský: Dotaz kdy bude dokončen povrch ulice Na Paloučku. – zatím zpracovává
projektant, pak projedná zastupitelstvo postup
p. Ruta: Dotaz na typ projektované kanalizace (spádová x tlaková)
Rovina: Plánuje obec kanalizaci na Rovinách. Prosba o odklizení hald kamení z ulice K Černé
skále po výstavbě vodovodu a doštěrkování komunikací.
p. Nováček: Stížnost na polámané stromy v okolí Berounky. Může obec urgovat povodí, aby s tím
něco dělali.
Dotaz na odvodnění Formanské ulice.
p. Kolář: Připomínka řešení parkování na návsi v Hlásné Třebani.
5) Usnesení obecního zastupitelstva
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hlásná Třebaň,
konaného dne 12.12.2013 v restauraci Česká hospoda
Zastupitelstvo bere na vědomí:
zprávu o činnosti zastupitelstva za uplynulé období.
Zastupitelstvo schvaluje
návrh rozpočtu na rok 2014. Rozpočet je schválen jako schodkový.
Zastupitelstvo obce ukládá:
starostovi zkontrolovat trasy výkopů a řádné převzetí stavby vodovodů.

Závěrem poděkoval starosta všem přítomným za účast i jejich příspěvky a za celé zastupitelstvo
se rozloučil.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,30 hodin.
Zapsala: Jana Gartová
Starosta: Ing. Vnislav Konvalinka
Ověřovatelé: Tomáš Snopek, Roman Fišer

