Zápis 11/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Hlásná Třebaň konaného dne 15.5.2012
Přítomni : Vnislav Konvalinka, Jana Gartová, Vojtěch Musil, Tomáš Snopek, Miloš Palek,
Zuzana Lacinová, Michal Knor, Miroslav Stříbrný, Karel Čech, Pavel Kotík, Roman Fišer
Ověřovatelé : Roman Fišer, Miroslav Stříbrný
Pro g ra m:

1) Stížnost – odvoz zeminy přes komunikace na Rovinách (Lety)
2) Spolupráce s MÚ Řevnice – rozšíření ZŠ
3) Cesta za bunkrem
4) Omezení vstupu na pozemek parc.č.378 v k.ú.Hlásná Třebaň
5) Královský průvod 2012 - účast
6) Vodovod HT, Rovina - informace
7) Pan Vitvar – žádost o příspěvek
8) Výsledek auditu ze dne 9.5.2012
9) Příspěvek na fotbalový turnaj
10) Údržba prostranství návsi na Rovinách
11) Nové PC pro obecní úřad
12) Registrace obce do systému CzechPoint
13) Změna koeficientu pro daň z nemovitosti pro rok 2012

1) Stížnost – odvoz zeminy přes komunikace na Rovinách
Starosta informoval zastupitele o projednání stížnosti se starostkou obce Lety. Lety v současné
chvíli budují kanalizaci v této lokalitě. Firma Aquaconsult, která práce provádí, bohužel díky
překopům nemá momentálně jinou možnost, kudy zeminu odvážet. Starostka přislíbila, že
práce budou provedeny v co nejkratším termínu a komunikace budou uvedeny do původního
stavu.

2) Spolupráce s MÚ Řevnice – rozšíření ZŠ
Obec Hlásná Třebaň začala spolupracovat s městem Řevnice, aby podpořila MÚ ve
snaze získat prostředky na rozšíření prostor základní školy v Řevnicích.
3) Cesta za bunkrem
Starosta informoval zastupitele o žádosti na SCHKO Český kras o udělení výjimky ve
věci odstranění černé skládky kompostů na komunikaci za bunkrem. O podané žádosti
bylo písemně informováno také sdružení Cesta Za Bunkrem. Vzhledem k situaci, která
okolo cesty je, zvažuje zastupitelstvo zaměření koncové části této komunikace, aby
nedocházelo k dalším nesrovnalostem.
4) Omezení vstupu na pozemek parc.č.378 v k.ú.Hlásná Třebaň
Na základě stížností několika obyvatel o neustálém parkování a zajíždění rybářů na
pozemek parc.č. 378 v k.ú.Hlásná Třebaň, kontaktovala obec jeho majitelku, aby si
pozemek oplotila případně jinak zabezpečila. Ta ovšem nejeví zájem. Obec v tomto
případě nemůže pozemek nijak zabezpečit nebo znemožnit vjezd vozidel na tento
pozemek.
5) Královský průvod 2012 – účast
Zastupitelé projednali účast obce na akci Královský průvod 2012. Obec na návsi
přednese zdravici císaři. V odpoledních hodinách se zúčastní klání Ženy na voze.

6) Vodovod HT, Rovina – informace
Starosta informoval zastupitele o podání veškeré dokumentace potřebné pro převod
finančních prostředků z MZE na výstavbu vodovodu v obci.
7) Pan Vitvar – žádost o příspěvek
Pan Vitvar požádal obec o příspěvek na vyštěrkování části ulice na Paloučku, které by
mělo zmírnit prašnost této cesty.
8) Výsledek auditu ze dne 9.5.2012
Starosta informoval zastupitele o průběhu auditu hospodaření za rok 2011. Nebyly
zjištěny chyby ani nedostatky, kromě chyb a nedostatků při dílčím přezkoumání, které již byly
napraveny. Starosta navrhl Iloně a Janě Gartovým odměnu ve výši 3000,- Kč za přípravu
podkladů pro audit.
9) Příspěvek na fotbalový turnaj
Miloš Palek požádal zastupitele o příspěvek na fotbalový turnaj „Pepíčka Konšela“ formou
úhrady zdravotního dozoru Transhospital. Zastupitelé schválili tento příspěvek ve výši 5000
Kč.

10) Údržba prostranství návsi na Rovinách
Na základě podnětu pana M.Bobka se nabídl pan Fořt (Rovina), že bude pravidelně
udržovat náves na Rovinách sekáním. Pan Fořt požaduje za jedno posečení částku
2600 Kč. Zastupitelé souhlasí, že obec jako dílčí spoluvlastník, uhradí částku 1600 Kč
za jedno sečení. Zbývající část 1000 Kč musí mezi sebou vybrat ostatní spolumajitelé
návsi. Podíl obce bude smluvně zajištěn.
11) Nové PC pro obecní úřad
Zastupitelstvo projednávalo nabídky na sestavení nových PC nutných pro převod
účetního systému k 1.7.2012. V.Musil informoval o možnostech repasovaného PC. Je
nutné zjistit zda tyto počítače splňují veškeré požadavky nutné pro nový četní systém a
zároveň, aby bylo možné je využívat pro kontaktní místo CzechPoint.
12) Registrace obce do systému CzechPoint
Zastupitelstvo schválilo žádost o zařazení obce do registru kontaktních míst
CzechPoint. Žádost na MVCR zašle Jana Gartová.
13) Změna koeficientu pro daň z nemovitosti pro rok 2012
Na návrh finančního výboru schválilo zastupitelstvo navýšení koeficientu pro daň
z nemovitosti z k 1 na k 3.

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva ze dne 15.5.2012
Zastupitelstvo bere na vědomí :
Bod 1 – řešení stížnosti se starostkou obce Lety ohledně odvozu zeminy z výkopových prací,
Bod 3 – informaci o podané žádosti na SCHKO Český kras ve věci výjimky z ochrany území
pro odstranění černé skládky na cestě za bunkrem,
Bod 4 – postup majitelů pozemku parc.č. 378 v k.ú.Hlásná Třebaň ve věci zamezení vjezdu
automobilů na zmíněný pozemek
Bod 6 – informaci o podaných dokumentech k MZE nutných pro převod financí na akci
Vodovod HT a Rovina
Bod 11 – nabídky na sestavy PC pro obecní úřad
Zastupitelstvo schvaluje :
Bod 2 – spoluúčast obce na podpoře města Řevnic ve snaze o rozšíření tamní ZŠ
Bod 5 – účast obce na akci Královský průvod 2012
Bod 7 – příspěvek panu Vitvarovi vyštěrkování části cesty Na Paloučku
Bod 8 – zprávu o výsledku auditu konaného dne 9.5.2012
Bod 9 – příspěvek ve výši 5000 Kč na fotbalový turnaj „Pepíčka Konšela“
Bod 10 – podíl obce na financování sekání návsi na Rovinách ve výši 1600Kč/1 sekání,
Bod 12 – registraci obce u MVCR jako kontaktní místo veřejné správy v systému
CzechPOINT,
Bod 13 – navýšení koeficientu daně z nemovitosti na hodnotu 3.
Zastupitelstvo ukládá :
Bod 12 – Janě Gartové zaregistrovat obec u MVCR do systému CzechPoit
Bod 13 – Starostovi a J.Gartové podat žádost o navýšení koeficientu daně z nemovitosti na
finanční úřad v Berouně.

Zasedání ukončeno ve 21:15 h
Zapsala: Jana Gartová

Starosta : Ing. Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé : Miroslav Stříbrný

Roman Fišer

