Zápis 8/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Hlásná Třebaň konaného dne 5.4.2011.
Přítomni : Vnislav Konvalinka, Miloš Palek, Karel Čech, Miroslav Stříbrný, Tomáš Snopek,
Zuzana Lacinová, Jana Gartová, Roman Fišer, Michal Knor, Vojtěch Musil, Pavel Kotík
Ověřovatelé : Karel Čech, Tomáš Snopek
Pro g ra m:

1) Mateřská škola
- změny v programu ROP
– prezentace M.Knor
2) Kontrola úkolů
3) Zásady pro uzavírání smluv o věcných břemenech
4) Smlouva RWE o odkupu
5) Smlouva SÚS Kladno a Středočeský kraj - vodovod
6) Vodovod Rovina náves
7) Oprava komunikací po zimě - nabídky
8) Zóny snížení rychlosti na místních komunikací
9) Cesta - Zikmundovi

1) Mateřská škola
- Změny v programu ROP: Na začátku informoval starosta zastupitele o změnách
ve výzvě v programu ROP. Došlo k prodloužení lhůty na odevzdání žádosti do
30.4.2011, byla navýšena alokovaná částka na 60mil., a maximální výše dotace je
25mil. Dále starosta navrhoval vyhlášení výběrového řízení na dodavatele již
v době, kdy budou připomínkovány žádosti na ROP. Zastupitelé se neshodli na
vyhlášení výběrového řízení před vyhlášením výsledků výzvy ROP.
- Prezentace MŠ od firmy Touax: M.Knor odprezentoval ZO stavbu montované
MŠ od firmy Touax v Poříčanech, kde se účastnil Dne otevřených dveří.
- ÚKOL: směrnice na zakázky malého rozsahu – Zuzana Lacinová (rozselat emailem návrh do 19.4.2011)
předběžné stanovisko CHKO k modulovým školkám – podat žádost na CHKO
s ilustračními materiály (Miloš Palek do 25.4.2011)
podklady pro vyhlášení tendru – Zuzana Lacinová (do 15.5.2011)
konzultovat možnosti financování výstavby MŠ se společností ERA – Michal
Knor (do 15.5.2011)
2) Kontrola úkolů
- Vrt „Na Břehách“ – Starosta informoval ZO o plánované schůzce s ing.Kuncem
- Nacenění výstavby chodníku „Ulička“: M.Palek informoval o nabídce firmy
Strabag v ceně 72,5mil. Zastupitelé rozhodli o požadavku konkurenčních nabídek

-

-

jiných firem.
Oprava cesty Nad Lesíkem: M.Palek informoval o dokončení opravy cesty Nad
Lesíkem panem Svobodou. Oprava byla nafakturována naší obci, je nutné
přefakturovat polovinu nákladů obci Lety.
Chodník ke hřbitovu: Získány souhlasy vlastníků, poptat nacenění prací – stržení
povrchu a vyštěrkování – Miloš Palek (do 20.4.2011)

3) Zásady pro uzavírání smluv o věcných břemenech
Zastupitelé odsouhlasili návrh znění zásad pro uzavírání smluv o zřízení věcných
břemen na obecních pozemcích.
4) Smlouva RWE o odkupu
Plynovod Ševelovi – zastupitelé odsouhlasili po novém přepočtu smlouvu s RWE o
odkupu plynovodu. Částka za kterou bude plynovod odkoupen činí 31tis.
Páteřní plynovod Hlásná Třebaň – zastupitelé odsouhlasili konečnou verzi smlouvy o
odkupu plynovodu v obci. Částka poskytnutá tehdy ČMP a.s. byla 9,5mil, současná
odkupován cena je 1000 Kč.
5) Smlouva SÚS Kladno a Středočeský kraj - vodovod
Starosta informoval ZO o podmínkách smluv SÚS Kladno a Krajem Středočeským o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a o náhradě za omezení užívání silnice
v rámci výstavby vodovodu v obci. Zastupitelé se smlouvami souhlasí, podmínky
stanovené těmito smlouvami budou dány i dodavatelské firmě.
6) Vodovod Rovina náves
Starosta informoval zastupitele o změně stanoviska vodoprávního odboru
k pozemkovému řízení při výstavbě vodovodu na návsi na Rovinech. Obec může
provést výstavbu i bez souhlasů všech 44 majitelů pozemku.
ÚKOL: Zajistit cenovou nabídku na projektové práce – V.Konvalinka (do 15.5.2011)
7) Opravy místních komunikací po zimě
M.Palek informoval ZO o třech nabídkách na provedení oprav komunikací po letošní
zimě. Nabídky firem Svoboda, Vialit a Strabag. Vzhledem k postupu je nejlevnější
firma Svoboda. Zastupitelé souhlasí s oslovením firmy Svoboda a požadují snížení
ceny za opravu komunikací.
8) Zóny snížení rychlosti na místních komunikací
Ze strany občanů obdrželi zastupitelé stížnost na rychlý průjezd vozidel v obytných
zónách. Požadují omezení rychlosti v těchto oblastech.
ÚKOL: Obrátit se na odbor dopravy s žádostí o řešení omezení rychlosti v obytných
zónách a zároveň omezení rychlosti v kopci na Rovina. – M.Palek (do 3.5.2011)
9) Cesta - Zikmundovi
Miloš Palek informoval o problému s kolaudací cesty (za pískovnou). Část cesty patří
Zikmundovům, ti se nechtějí finančně podílet na úpravě cesty pro kolaudaci.

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva ze dne 5.4.2011

Zastupitelstvo bere na vědomí :
Bod 1 – změny ve výzvě ROP, prezentaci mobilní školy a další postup ve věci výstavby
MŠ
Bod 2 – kontrolu úkolů
Bod 6 – změnu stanoviska vodoprávního odboru ve věci výstavby vodovodu na návsi na
Rovinech
Bod 8 – požadavek občanů o omezení rychlosti v obytných zónách
Bod 9 – zprávu M.Palka o problému okolo řešení kolaudace cesty (Nad Pískovnou –
dolní část)

Zastupitelstvo schvaluje :

Bod 3 - Směrnici - Zásady pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen na obecních
pozemcích
Bod 4 – Smlouvu na odkup plynovodu „Ševelovi“ za odkupní hodnotu 31tis.
Smlouvu na odkup páteřního plynovodu v obci Hlásná Třebaň za odkupní
hodnotu 1000 Kč.
Bod 5 – Smlouvu SÚS Kladno a Krajem Středočeským o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene a smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice v rámci
výstavby vodovodu v obci
Bod 7 - Oslovení firmy Svoboda za účelem oprav komunikací po letošní zimě.

Zasedání ukončeno ve 21:30 h
Příští pracovní schůzka – 19.4.2011

Starosta : Ing.Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé : Karel Čech

Zapsala: Jana Gartová

Tomáš Snopek

