Zápis č. 10/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 5. 2015
Přítomni: Ing. V. Konvalinka, Mgr. V. Musil, R. Svoboda, D. Lacina, Ing. K. Čech,
Ing. P. Kotík
Omluveni: J. Gartová, DiS, Mgr. I. Matějková, Ing. M. Stříbrný
Ověřovatelé: D. Lacina, R. Svoboda

Program:
Kontrola úkolů z minulého jednání
Provoz MŠ
Různé
Schválení účetní závěrky Mateřské školy Hlásná Třebaň

1)
2)
3)
4)

ad 1) Plnění úkolů z minulých jednání zastupitelstva provedl starosta obce:
- Na dnešní zasedání byl pozván velitel městské policie Černošice pan Gregor Dušička.
Zastupitelé byli informováni o činnosti policie na našem území. Byly probrány připomínka
zastupitelů k činnosti policie a vysloveny požadavky k policii. Jedná se hlavně o zvýšení
pěšího dohledu v obou částech obce, vyšší důraz na dodržování obecně závazných vyhlášek
obce a veřejného pořádku. Tyto schůzky budou pokračovat i v budoucnu a to nejméně dvakrát
ročně.
- - Pamětní deska padlým občanům obce na konci války byla odhalena dne 8. 5. 2015 ve 14.
hod.
- Kontrolní den na stavbě kanalizace se bude konat každé pondělí. Oproti předanému
harmonogramu prací jsme ve značném předstihu s pokládáním hlavního řadu v Karlštejnské
ulici, v ulici Rovinské a U Kapličky..
- Smlouva s Úřadem práce na veřejně prospěšné práce je uzavřena. Bohužel momentálně
nemáme vhodného pracovníka. Obec dostane 13 000 Kč na zaměstnání 1 osoby.
ad 2) MŠ
Na příští zasedání zastupitelstva je pozvaná ředitelka školky paní Čelechovská.
Zasedání začíná již v 18.00 hodin.
ad 3) Různé
-

-

-

Starosta obce informoval o značném množství korespondence, která byla na OÚ
doručena pro lidi, mající tuto zasílací adresu a nevyzvedávají si ji. Bude projednáno
s právníkem, jak s touto korespondencí naložit.
Dále starosta obce informoval o tom, že dluhy za odpady je možné vymáhat zpětně za
6 let. Je nutné sehnat firmu, která bude tyto dluhy od 1. května 2015 vymáhat.

-

-

-

-

-

-

Zastupitelstvo schválilo návrh na vypracování 2 studií (analytické a návrhové) firmou
ECO-KOM ve výši 10 000 Kč, které budou podkladem pro výběrové řízení na firmu
zajišťující svoz odpadu. Výběrové řízení bude vyhlášeno ve 2. polovině roku 2015.
Zastupitelstvo se dále opět zabývalo svozem bioodpadů. V Hlásné Třebani je
k dispozici kontejner za kravínem. Pro Rovinu bude kontejner přistaven podle
požadavku, který předloží R. Svoboda a D. Lacina.
Zastupitelstvo schválilo odměnu ve výši 1 000 Kč pro paní Marii Kovaříkovou, která
vytvořila úvodní stránku Pamětní knihy Vítání občánků a výtvarně zpracovala i zápisy
do této knihy pro slavnostní akt, který se konal 25. 4. 2015.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí navýšení odměny pro starostu obce. Zároveň schválilo
stejné navýšení odměny pro místostarostku obce s tím, že toto navýšení s ní bude ještě
projednáno a případně budou učiněny kroky k větší zastupitelnosti starosty obce.
Starosta obce dále informoval, že je již připraven návrh smlouvy s vlastníky pozemků,
na kterých se bude budovat chodník od sokolovny ke hřbitovu.
Příští jednání zastupitelstva se uskuteční 26. 5. 2015 od 18 hod.

4) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Hlásná Třebaň
Schválení účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Hlásná Třebaň
za rok 2014
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje v souladu s vyhláškou č.
220/2013 Sb., řádnou účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy
Hlásná Třebaň, okres Beroun, sestavenou k 31.12.2014 na základě těchto předložených
dokumentů: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha .
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace obce Hlásná Třebaň a účetní závěrku schvaluje.
Zastupitelstvo pověřuje účetní obce vytvořením protokolu o řádném schválení účetní
závěrky
5) Schválení roční účetní závěrky obce Hlásná Třebaň za rok 2014
Zastupitelstvo obce projednalo podklady ke schválení řádné účetní závěrky: Rozvahu,
Výkaz zisku a ztrát, Fin 2-12, Přílohu, Závěrečný účet za rok 2014 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Hlásná Třebaň za rok 2014. Byl sepsán protokol o
schválení řádné účetní závěrky, sestavené k rozvahovému dni 31.12.2014.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 28. 4. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
4.

5.

v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., řádnou účetní závěrku zřízené příspěvkové
organizace Mateřské školy Hlásná Třebaň, okres Beroun, sestavenou k 31.12.2014 na
základě těchto předložených dokumentů: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace obce Hlásná Třebaň a účetní závěrku schvaluje.
celoroční hospodaření obce Hlásná Třebaň, závěrečný účet a závěrku obce za rok 2014,
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Hlásná Třebaň za rok 2014 – BEZ
VÝHRAD. (Přílohou zápisu je protokol o schválení řádné účetní závěrky)

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Požadavek Škol Hlásek na rezervaci parkovacích míst.
2. Informaci, že kontrolní den na stavbě kanalizace se bude konat každé pondělí.
Zastupitelstvo ukládá:
1. Mgr. Musilovi zadat vybudování vlajkového stožáru u obecní MŠ dle předloženého
návrhu
T.: do 12. 5. 2015
2. Předsedům stavebního a finančního a kontrolního výboru zajistit zveřejnění složení
výboru na webových stránkách obce
T.: do 26. 5. 2015
3. Starostovi obce pozvat ředitelku MŠ na jednání zastupitelstva dne 26. 5. 2015 od 18. hod.
4. Starostovi obce projednat s právníkem, jak naložit s nevyzvednutou korespondencí občanů
se zasílací adresou na OÚ
T.: do 26. 5. 2015
5. Vedení obce vyhledat možné firmy, které by vymáhaly nedoplatky za svoz odpadu
T.: do 12. 5. 2015
6. D. Lacinovi a R. Svobodovi domluvit na Rovinách termín přistavení velkoobjemového
kontejneru na svoz biodpadu
T.: do 12. 5. 2015
7. Vedení obce projednat smlouvy s vlastníky pozemků, na kterých bude vybudován chodník
od sokolovny ke hřbitovu
T.: do 12. 5. 2015
8. R. Svobodovi a D. Lacinovi zjistit, jaký by byl na Rovinách zájem o připojení se na
kanalizaci a jak by to bylo se souhlasem vlastníků s její výstavbou
T.: do 12. 5. 2015
9. Vedení obce znovu prověřit platbu penále ve výši 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, zda jej nebude nutné zaplatit
dílčími splátkami
T.: úkol trvá
10. Vedení obce dořešit požadavky na Městskou policii Černošice
T.: úkol trvá
11. Místostarostce J. Gartové, DiS, připravit k revizi obecní vyhlášky.
T.: úkol trvá
12. Kulturnímu, sociálnímu a školskému provést revizi názvů ulic a podat návrhy názvů pro
nově vzniklé ulice
T.: úkol trvá
13. Vedení obce připravit administrativně i personálně provozování ČOV
T.: úkol trvá
14. Vedení dořešit reklamaci a opravu vzduchotechniky v MŠ a dále jednat ohledně opravy
dveří a zárubní
T.: do odstranění závad

Zapsala: Iva Matějková

Ověřili:
…………………………………
David Lacina

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

…………………………………..
Roman Svoboda

