Zápis 10/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Hlásná Třebaň konaného dne 2.5.2012
Přítomni : Vnislav Konvalinka, Jana Gartová, Vojtěch Musil, Tomáš Snopek, Miloš Palek,
Zuzana Lacinová, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Karel Čech, Pavel Kotík
Omluveni: Roman Fišer
Ověřovatelé : Karel Čech, Pavel Kotík
Pro g ra m:

1) Řešení komunikace za bunkrem
2) Rozpočtový výhled 2012 - 2016
3) Výstavba vodovodu - info
4) Aktualizace (doplnění) pojistné smlouvy na majetek obce
5) Žádost pana Vávry o umístění hospodářské usedlosti
6) Stížnost na černou stavbu – pan Ženíšek
7) Královský průvod 2012
8) Postup přijmu a evidence žádostí na OÚ

1) Komunikace za bunkrem
Po neúspěšné snaze obce o odstranění černé skládky na komunikaci za bunkrem
(firmě pana Najmana bylo bráněno v provedení prací), bylo dohodnuto se zástupci
sdružení Cesta Za Bunkrem, že navážku odstraní svépomocí do 25.5.2012. Pokud
tak neučiní, odstranění provede obec šetrným způsobem bez zásahu do původního
profilu komunikace.
2) Rozpočtový výhled 2012 – 2016
Finanční výbor předložil zastupitelstvu rozpočtový výhled na roky 2012 -2016.
Výhled byl zastupiteli projednán a odsouhlasen.
3) Výstavba vodovodu – Inko
Starosta informoval zastupitele o postupu v projektu vodovodu. Byly podepsány
smlouvy s dodavatelem pro projekt Třemole a vodovod Hlásná Třebaň. MZE
přislíbilo příspěvek 6-7 tis. na pas k trvale obývanému objektu.
4) Aktualizace (doplnění) pojistné smlouvy na majetek obce
Zastupitelé odsouhlasili zadání zpracování připojištění majetku obce konkrétně
kontejnerů na tříděný odpad a TKO, vodovodu na Rovinách a lamp veřejného
osvětlení. Nabídku zpracuje pan Mareš z firmy MAPOR.
5) Žádost pana Vávry o umístění hospodářské usedlosti
Pan Vávra podal na OÚ žádost o umístění hospodářské usedlosti na pozemek
parc.č. 2306/17 v k.ú. Hlásná Třebaň. Stavební výbor a poté i zastupitelstvo žádost
zamítlo. Žádost je v rozporu s platným územním plánem.
6) Stížnost na černou stavbu – pan Ženíšek
Na pozemku parc.č. 2297/15 v k.ú. Hlásná Třebaň, byla zjištěna stavební činnost
bez řádného povolení. Obec napíše stížnost k nadřazenému stavebnímu úřadu
v Berouně. (Miloš Palek)
7) Královský průvod 2012
Starosta informoval zastupitele o přípravách Královského průvodu. Obec HT se
zúčastní klání „ Ženy na voze.“

8) Postup přijmu a evidence žádostí na OÚ
Na základě stížnosti při řešení žádosti pana Záborce o pokácení vrby na pozemku
spoluvlastníků, navrhl Michal Knor následující postup. Kdokoli přijme žádost,
musí ji nejprve předat Iloně nebo Janě Gartové, aby byla žádost zapsána do
elektronické spisovny. Jednotlivé žádosti pak jsou přerozdělovány konkrétním
výborům. Členové výborů si pravidelně kontrolují své přihrádky.

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva ze dne 2.5.2012
Zastupitelstvo bere na vědomí :
Bod 1 – postup při odstraňování černé navážky v cestě za bunkrem
Bod 3 – informace o postupu v projektu vodovod Třemole, Hlásná Třebaň a Rovina
Bod 4 – návrh na připojištění majetku obce
Bod 7 – informace o přípravách Královského průvodu v roce 2012
Bod 8 – návrh kontrolního výboru ve věci přijmu a evidence žádostí občanů
Zastupitelstvo schvaluje :
Bod 2 – rozpočtový výhled na roky 2012 – 2016
Zastupitelstvo zamítá :
Bod 5 – žádost pana Vávry o umístění hospodářské usedlosti na pozemku parc.č. 2306/17
v k.ú. Hlásná Třebaň
Zastupitelstvo ukládá :
Bod 6 – Miloši Palkovi zaslat stížnost k MÚ Beroun, odbor stavební na stavební činnost pana
Ženíška na pozemku parc.č. 2297/15.

Zasedání ukončeno ve 20:00 h
Zapsala: Jana Gartová

Starosta : Ing. Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé : Zuzana Lacinová

Michal Knor

