Zápis č. 1/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 6. 1. 2015
Přítomni: Ing. V. Konvalinka, Ing. K. Čech, Mgr. I. Matějková, D. Lacina, R. Svoboda, Ing. M. Stříbrný
Omluveni: Jana Gartová, DiS., Mgr. V. Musil
Neomluveni: Ing. P. Kotík
Ověřovatelé: Ing. K. Čech, Ing. M. Stříbrný
Program:
1) Kontrola úkolů z minulého jednání
2) Složení výborů
3) Zastřešení zastávky Rovina
4) Protokol o seznámení s výsledkem kontrolního zjištění FÚ Středočeského kraje a zaplacení
vyměřené částky ve výši 26 900 Kč
5) Fa na zimní údržbu za prosinec
6) Optimalizace smlouvy s Městkou policií Černošice
7) Nakládání s odpady
8) Různé
ad 1) Starosta obce, ing. Konvalinka provedl hodnocení plnění úkolů z minulého jednání
zastupitelstva.
- Nájemní smlouvy pro kadeřnictví a sklenáře a smlouva o zajištění zimních prací jsou již připraveny
k podpisu.
- Darovací smlouvy na vybavení kuchyně a smlouva o výpůjčce budovy Luční 412 a movitostí v MŠ
umístěných jsou též připraveny k podpisu, je však nutné doplnit ještě seznamy vybavení.
- Výběrové řízení na účetní/administrativní pracovnici bylo ukončeno a žadatelům byl oznámen
výsledek řízení. Na pozici nastoupí sl. Lucie Málková od 1. března, po skončení výpovědní lhůty
u současného zaměstnavatele. Do té doby bude dle možností docházet na OÚ na zacvičení.
- Na úřední desce OÚ byl dne 18. 12. 2014 zveřejněn návrh změny č. 2 územního plánu, občané
mohou do 2. 2. 2015 vznášet připomínky.
ad 2) Starosta obce informoval zastupitelstvo o občanech, kteří mají zájem pracovat ve výborech:
k práci ve finančním a kontrolním výboru se přihlásil p. Veselý a je třeba tento výbor doplnit ještě
o jednoho člena. Stejná situace je u výboru životního prostředí, kam se přihlásil ke spolupráci p. Tóth
a u kulturního, sociálního a školského, kam se přihlásila ke spolupráci pí Tóthová. Dále starosta obce
zdůraznil, že je nanejvýš důležité sestavit stavební výbor, jehož práci bude řídit člen zastupitelstva.
D. Lacina opět argumentoval tím, že v tomto výboru musí být odborníci. Starosta zmínil několik
odborníků z této oblasti, se kterými práci v daném výboru projedná.
ad 3) Starosta zastupitelstvo informoval, že na zastřešení autobusové zastávky Rovina přišla ještě
jedna nabídka, která je v současné posuzována a je třeba současně i řešit zbudování základů a další
náležitosti. Tuto záležitost dořeší starosta obce ve spolupráci s R. Svobodou.
ad 4) Starosta rozeslal zastupitelům Protokol o seznámení s výsledkem kontrolního zjištění, ve kterém
FÚ pro Středočeský kraj konstatuje méně závažná porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací na
pečovatelskou službu v letech 2010-2012, což znamená odvod 5 % z celkové obdržené částky, t. j.
26 900 Kč. Zastupitelstvo schválilo jednomyslně zaplacení této částky s tím, že bude podána žádost o
její prominutí.

ad 5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo fakturu za zimní údržbu v prosinci 2014 ve výši 9 350 Kč
ad 6) Ze zasedání zastupitelstva, které se konalo za účasti veřejnosti 18. 12. 2014 v České hospodě,
vyplynulo, že občané službu městské policie vítají a je ji třeba zachovat. Zastupitelstvo se shodlo na
tom, že je však třeba smlouvu aktualizovat, zvláště pokud jde o konkretizaci požadovaných služeb
tak, aby služby byly lépe kontrolovatelné a optimalizovaly se náklady.
ad) 7 Starosta informoval zastupitelstvo obce o schválení zákona č. 229/2014 Sb., kterým se mění
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a kterým se upravují povinnosti a oprávnění obce při nakládání s komunálním odpadem.
Zastupitelstvo projednávalo možné způsoby zacházení s biologickým a kovovým odpadem a bude se
touto problematikou zabývat i na dalším jednání. Starosta zpracuje návrhy možných optimálních
řešení. Pokud jde o biologický odpad, v budoucnu by mohla obec využít kompostárnu, kterou buduje
v Letech p. Lisý. V současné době je zvažováno přistavení kontejneru, kam by se biologický odpad
mohl odkládat v daných časech pod dozorem pověřené osoby.
ad 8) Různé
-

-

-

Ing. Konvalinka informoval o stavu lávky vedoucí přes Berounku do Zadní Třebaně. Po povodní
v roce 2013 byla provedena kontrola pilířů s ledolamy. Projektant doporučuje provádět
pravidelné sledování stavu pilířů lávky v řece a doplnění záhozů těžkým kamenivem v okolí pilířů
a ledolamů. Další kontrola stavu lávky je předepsána na prosinec 2015. Dále zmínil nevyhovující
stav povrchu lávky a nutnost jeho řešení. Zastupitelstvo se bude touto záležitostí nadále zabývat.
Pan D. Lacina vznesl dotaz na opravu jedné z vozovek na Rovinách, na které se tvoří po dešti
velké louže bránící přístupu do přilehlých domů. Starosta informoval o jednání se zástupcem fy
Risl s.r.o., se kterým bylo dohodnuto, že firma provede výškové měření a následně bude zvolen
postup opravy předmětné vozovky.
Starosta dále upozornil na nutnost revize obecních vyhlášek.
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 20. 1. 2015 v 19 hod.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 6.1.2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1) Doplnění finančního a kontrolního výboru o p. Veselého
2) Doplnění výboru pro životní prostředí o p. Tótha
3) Doplnění výboru kulturního, sociálního a školského o pí Tóthovou
4) Zaplacení částky ve výši 26 900 Kč, která byla obci vyměřena na základě zjištění méně
závažného porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací ze státního rozpočtu na
pečovatelskou službu v letech 2010 - 2012
5) Proplacení faktury za zimní údržbu v prosinci 2014 ve výši 9 350 Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Informaci o nájemních smlouvách a smlouvě o zimní údržbě, které jsou připraveny k podpisu
2) Informaci o možnostech zastřešení autobusové zastávky Rovina
3) Informaci o zákonu č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který vstoupil v platnost
od 1. 1. 2015
Zastupitelstvo ukládá:
1) Ing. M. Stříbrnému vyhledat jednoho nového kandidáta na doplnění kontrolního a finančního
výboru
T.: do 20. 1. 2015
2) Mgr. I. Matějkové vyhledat jednoho nového kandidáta na doplnění kulturního, sociálního
a školského výboru
T.: do 20. 1. 2015
3) Mgr. V. Musilovi vyhledat jednoho nového kandidáta na doplnění výboru pro životní
prostředí
T.: do 20. 1. 2015
4) Starostovi obce a D. Lacinovi sestavit personálně stavební výbor
T.: do 20. 1. 2015
5) Starostovi obce a R. Svobodovi předložit zastupitelstvu návrh na zastřešení autobusové
zastávky Rovina
T.: do 20. 1. 2015
6) Vedení obce podat žádost o prominutí zaplacení částky 26 900 Kč, která byla vyměřena obci
na základě zjištění méně závažného porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací ze státního
rozpočtu na pečovatelskou službu v letech 2010 - 2012
T.: do 20. 1. 2015
6) Vedení obce doplnit smlouvu o výpůjčce s MŠ Hlásná Třebaň o seznamy vybavení
T.: do 20. 1. 2015
7) Zastupitelům obce připravit návrhy na možnou optimalizaci smlouvy s Městskou policií
Černošice
T.: do 20. 1. 2015
8) Vedení obce připravit návrhy na optimální řešení způsobu nakládání s biologickým a kovovým
odpadem
T.: do 20. 1. 2015
9) Místostarostce J. Gartové, DiS, připravit k revizi obecní vyhlášky. T.: do 20. 1. 2015

Zapsala: Iva Matějková

Ověřili:
……………………………………………………
Ing. K. Čech

………………………………………………………………………
Ing. Vnislav Konvalinka, starosta

………………………………………………………………..
Ing. M. Stříbrný

