Zápis č.1 /2014
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 14. 1. 2014
Přítomni: V. Konvalinka, K. Čech, Z. Lacinová, T. Snopek, M. Stříbrný, R. Fišer, V. Musil
Omluveni: J. Gartová, P. Kotík, M. Knor
Ověřovatelé: T. Snopek, R. Fišer
Program: 1. Kontrola minulého zápisu
2. Inventury za rok 2013
3. Žádost ČEZu o odkup obecního pozemku
4. Dodatek smlouvy na rok 2014- Rumpold
5. Územní plán
6. Odměna grafikovi
7. Žádost o odkup pozemku č. 2044
8. Stavební činnost na pozemku č. 2306/17
9. Akce „Vlajka pro Tibet“
10. Chodník ke hřbitovu
11. Osvětlovací tělesa LED
12. Dopravní značení v obci – povolení výjimek vjezdu
ad 1) Kontrola minulého zápis
- Výstavba mateřské školy pokračuje
- Výstavba vodovodních přípojek pokračuje
- Nákup vánočního osvětlení – splněno
- Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na
vystavění parkovacího stání – splněno
ad 2) Inventury za rok 2013
Inventarizační komise informovala zastupitelstvo o ukončení inventur za rok 2013. Jsou odsouhlaseny
inventarizační soupisy včetně doložení všech příslušných dokladů.
ad 3) Žádost ČEZu o odkup obecního pozemku
ČEZ požádal o odkup pozemku parc.č. (pod trafostanicí Na Plovárně). Zastupitelstvo navrhlo nejdříve
požádat o radu advokáta Lásku, jak dále postupovat a na příští schůzi dořešit. Zajistí starosta obce
ad 4) Dodatek smlouvy na rok 2014
Firma Rumpold předložila návrh dodatku smlouvy na rok 2014 o likvidaci odpadů. Ceny zůstávají
stejné jako v roce 2013. Zastupitelstvo obce návrh dodatku odsouhlasilo.
ad 5) Územní plán
Starosta seznámil přítomné s připomínkami ke změně územního plánu č. 2. Do příště nutno
prostudovat a na příští schůzi se zastupitelstvo vyjádří. Zajistí zastupitelé obce
ad 6) Odměna grafikovi
Zastupitelé odsouhlasili odměnu grafikovi za zpracování místního časopisu Zpravodaj třebaňských
občanů a chatařů za rok 2013 ve výši 5.000,- Kč.
ad 7) Žádost o odkup pozemku
Paní Jenčíková podala žádost o odkup pozemku parc.č. 2044. Zastupitelé navrhují místo prodeje
pronájem na dlouhou dobu. Projednání s paní Jenčíkovou vyřídí V. Konvalinka.

ad 8) Stavební činnost na pozemku č.
Jan Vávra, přestože obdržel rozhodnutí CHKO Český kras Karlštejn o zastavení stavební činnosti na
pozemku č. 2306/17, provádí stavební činnost dále. Starosta zaslal stížnost na stavební odbor
Městského úřadu Beroun. Zastupitelé navrhují ještě zaslat žádost ČEZu o zjištění existence sítí na
tomto pozemku. Zajistí V. Konvalinka
ad 9) Vlajka pro Tibet
Zastupitelstvo obdrželo žádost o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“. Případný nákup vlajky zajistí V.
Musil.
ad 10) Chodník ke hřbitovu
Projektant p. Jodl zaslal návrh na chodník ke hřbitovu. Mapu rozeslat všem zastupitelům
k prostudování, příští schůzi projednání. Zajistí V. Konvalinka
ad 11) Osvětlovací tělese
Firma Suminont nabídla naší obcixxxx
Zjistit více možností. Zajití M. Stříbrný, V. Konvalinka
ad 12) Dopravní značení v obci – povolení výjimek vjezdu
Do příští schůze vypracovat návrh povolení výjimek vjezdu nad 3,5t pro dopravní obslužnost nebo
stavebníky. Zajistí Z.Lacinová
Jednání ukončeno v 21.00 hodin

Ing. Vnislav Konvalinka
Ověřovatelé: Roman Fišer

Tomáš Snopek

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva ze dne 14. 1. 2014

Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Bod č. 8 – informace o stavební činnosti pana Vávry
Zastupitelstvo schvaluje:
- Bod č. 2 – inventarizační soupisy
- Bod č. 4 – návrh dodatku smlouvy na rok 2014 na likvidaci odpadů
- Bod č. 6 – odměnu grafikovi p. Riegrovi
Zastupitelstvo ukládá:
- Bod č. 3 – starostovi zjistit u advokáta Lásky možnosti koupě či pronájmu pozemku
- Bod č. 5 – zastupitelům prostudovat připomínky ke změně územního plánu
- Bod č. 7 - starostovi projednat s pí. Jenčíkovou návrh na pronájem pozemku p.č. 2044 místo
koupě
- Bod č. 8 - starostovi zaslat dotaz na ČEZ o existenci sítí na pozemku č. 2306/17
- Bod č. 9 – p. Musilovi zajistit případný nákup tibetské vlajky
- Bod č. 10 - zastupitelům projednat návrh na chodník ke hřbitovu
Ing. Vnislav Konvalinka
Ověřovatelé:

