Zápis č. 11/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 26. 5. 2015
Přítomni: Ing. V. Konvalinka, J. Gartová, DiS, Mgr. I. Matějková, Mgr. V. Musil, R.
Svoboda, D. Lacina, Ing. M. Stříbrný, Ing. K. Čech, Ing. P. Kotík
Hosté: Lenka Čelechovská, ředitelka MŠ
Ověřovatelé: J. Gartová. DiS., Ing. M. Stříbrny

Program:
1) Provoz MŠ
2) Kontrola úkolů z minulého jednání
3) Různé
1) Ředitelka MŠ podala zastupitelstvu zprávu o provozu školky, zaměřila se i na oblast
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, i na průběh vzdělávání a zvláště práci s dětmi
se specifickými poruchami, a oblast autoevaluace školy. Podrobně informovala o přistoupení
k mezinárodnímu projektu eTwinning. Na dotaz informovala i o personální oblasti.
V rozpravě ze strany zastupitelů zazněly připomínky právě k projektu eTwinning, k počtu
zapsaných dětí, hlavně pokud jde o děti z Hlásné Třebaně, a k celkové atmosféře mezi
zaměstnanci školy. S ředitelkou MŠ bylo dohodnuto, že se minimálně třikrát do roka
uskuteční tzv. ředitelská rada, na které bude ředitelka MŠ průběžně podávat informace
o provozu a hospodaření školy a budou se přímo se zřizovatelem (obec) řešit naléhavá témata.
S ředitelkou MŠ bylo též dohodnuto, že zřizovateli předloží 10. září výroční zprávu spolu se
zprávou o hospodaření za uplynulý školní rok.
Na základě proběhlého jednání bylo rozhodnuto, že finanční a kontrolní výbor provede do
konce června kontrolu hospodaření MŠ.
ad 2) Plnění úkolů z minulých jednání zastupitelstva provedl starosta obce:
- Ing. Musil zajistil vybudování vlajkového stožáru u mateřské školy.
ad 3) Různé
-

6. 6. bude umístěn na Rovinách na návsi kontejner na bioodpad
Smlouva s Úřadem práce na zaměstnání 1 osoby v rámci veřejně prospěšných prací je
podepsaná, ale zatím je vedení obce v kontaktu s ÚP ohledně zajištění pracovníka.
Na příštím jednání se bude zastupitelstvo zabývat plánem rozvoje obce
Starosta obce informoval o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na
pozemku p. č. 107/1 s paní Praglerovou majitelkou pozemku p. č. 2 na výstavbu
plynové přípojky a smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o věcném břemeni na pozemku p.
č. 487/9 v ul. Luční na přípojku elektřiny k pozemku p.č. 388/126. Zastupitelstvo
sepsání smluv schválilo.

-

-

-

-

-

-

Starosta obce informoval zastupitelstvo o průběhu výstavby kanalizace: začíná se
navážet technologie do ČOV; s projektantem bude nutno dořešit problém čerpadel;
cca pětidenní úplná uzávěra silnice Karlštejnská; žádost na kraj na homogenizace
komunikace
Zastupitelstvo schválilo opravu komunikace na Rovinech (od návsi k Černé skále) ve
výši 20-30 tis. Kč.
Stavební výbor by měl připravit výzvu k možnému zájmu případné stavby kanalizace
na Rovinech
Organizace Červený kříž na Rovinech podala OÚ žádost o finanční příspěvek na
dětský den, který se bude konat v červnu. Zastupitelstvo žádost projednalo a schválilo
poskytnutí příspěvku ve výši 4 000 Kč.
Mgr. Matějková informovala o připravovaných kulturních akcích – 12. 9. hudební
večer v sokolovně a 18. 10. odpoledne pro seniory včetně kulturního programu
(koncipovaný program J. Rychterové, Vl. Pecháčka a Dr. I. Šmoldase) s rozpočtem
celkem cca 33 000 Kč. Zastupitelstvo návrh na konání obou akcí schválilo.
Starosta dále informoval, že 7. 6. ve 14.30 projede obcí Královský průvod a vyzval
zastupitele k účasti. Dále požádal o přestěhování aparatury ke Konvalinkům již
v pátek večer. Mgr. Matějková doplnila, že Holky v rozpuku připravují opět krátké
přivítání. V souvislosti s výše uvedeným starosta informoval, že organizátoři průvodu
požádali o finanční příspěvek, který však zastupitelstvo neschválilo.
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet svazku obcí Třemole, jehož je obec členem.
Příští jednání zastupitelstva se uskuteční 9. 6. 2015 od 19 hod.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 26. 5. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Umístění kontejneru na bioodpad dne 6. 6. na Rovinách na návsi.
2. Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni na pozemku p. č. 107/1 s paní
Praglerovou majitelkou pozemku p. č. 2 na výstavbu plynové přípojky a smlouvu s ČEZ
Distribuce a.s. o věcném břemeni na pozemku p. č. 487/9 v ul. Luční na přípojku
elektřiny k pozemku p.č. 388/126 v ul. Luční.
3. Opravu komunikace od návsi k Černé skále na Rovinech ve výši 20-30 tis. Kč
4. Finanční příspěvek ve výši 4 000 Kč pro Červený kříž Rovina na dětský den
5. Konání hudebního večera dne 12. 9. a odpoledne pro seniory dne 18. 10. s celkovým
rozpočtem cca 33 000 Kč
6. Závěrečný účet svazku obcí Třemole, obec je členem.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Průběžnou informaci starosty obce o stavu výstavby kanalizace
2. Informaci o královském průvodu dne 7. 6.
Zastupitelstvo ukládá:
1. Ing. Stříbrnému svolat finanční a kontrolní výbor a následné provedení kontroly
hospodaření MŠ
T.: do 9. 6. 2015
2. Mgr. Matějkové připravit výzvu k rodičům dětí v MŠ k získání zpětné vazby ohledně
provozu MŠ.
T: do 9. 6. 2015
3. Předsedům stavebního a finančního a kontrolního výboru zajistit zveřejnění složení
výboru na webových stránkách obce
T.: úkol trvá
4. Starostovi obce projednat s právníkem, jak naložit s nevyzvednutou korespondencí občanů
se zasílací adresou na OÚ
T.: úkol trvá
5. Vedení obce vyhledat možné firmy, které by vymáhaly nedoplatky za svoz odpadu
T.: úkol trvá
6. Starostovi obce dořešit s projektantem problém čerpadel v ČOV
T.: do 22. 6. 2015
7. 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
8. Stavebnímu výboru připravit výzvu ke zjištění zájmu o kanalizační přípojky případné
výstavby kanalizace na Rovinech
T.: 22. 6. 2015
9. Místostarostce J. Gartové, DiS, připravit k revizi obecní vyhlášky.
T.: úkol trvá
10. Kulturnímu, sociálnímu a školskému provést revizi názvů ulic a podat návrhy názvů pro
nově vzniklé ulice
T.: úkol trvá
11. Vedení obce připravit administrativně i personálně provozování ČOV
T.: úkol trvá
12. Vedení dořešit reklamaci a opravu vzduchotechniky v MŠ a dále jednat ohledně opravy
dveří a zárubní T.: do odstranění závad

Zapsala: Iva Matějková

Ověřili:
…………………………………
Jana Gartová, DiS

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

…………………………………..
Ing. Miroslav Stříbrný

