Zápis č. 12/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 6. 2015
Přítomni: Ing. V. Konvalinka, J. Gartová, DiS, Mgr. I. Matějková, Mgr. V. Musil,
R. Svoboda, D. Lacina,
Omluveni: Ing. M. Stříbrný, Ing. K. Čech, Ing. P. Kotík
Ověřovatelé: Mgr. V. Musil, R. Svoboda

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola úkolů z minulých jednání zastupitelstva
Výzva k úhradě jednorázové paušální úplaty za užívání služebných pozemků
Projednání zřizovatelských funkcí k příspěvkové organizaci
Žádost SDH HT o příspěvek na Hasofest
Žádost o odkup části pozemků v Zadní Třebani a Bělči, které jsou ve vlastnictví obce
Různé

1) Starosta obce informoval zastupitelstvo o plnění některých úkolů, plněním zbývajících
úkolů se bude zabývat zastupitelstvo na svém příštím zasedání.
- 6. 6. byl umístěn na Rovinách kontejner na bioodpad (úkol z 26. 5. 2015). D. Lacina
a R. Svoboda vysledují požadavky občanů na Rovinech a na základě poptávky bude
kontejner znovu zajištěn
- Mgr. Matějková připravila výzvu a dotazník k rodičům dětí v MŠ k získání zpětné
vazby ohledně provozu MŠ. Text ale nebude uplatněn, vedení obce vyvěsilo již v MŠ
jiné znění (úkol z 26. 5. 2015)
- úkol z 26. 5. 2015 - Starosta obce projednal s projektantem problém čerpadel v ČOV,
T.: do 22. 6. 2015
ad 2) Starosta seznámil zastupitelstvo s výzvou k úhradě jednorázové paušální úplaty za
užívání služebných pozemků a k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se Státním pozemkovým úřadem na parc. č. 1765/6, 1911/2. Paušální platba bude
6 080 Kč za užívání služebných pozemků po dobu realizace stavby. Zastupitelstvo
jednorázovou paušální úplaty v uvedené výši a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem k uvedeným parc. č. schválilo.
ad 3) Mgr. Matějková informovala zastupitelstvo o dokumentech, které k dnešnímu dni
předala ředitelka MŠ na žádost zastupitelstva. Dále seznámila zastupitelstvo se zřizovacími
povinnostmi k příspěvkové organizace obce a předala starostovi obce informace ke kontrole
hospodaření příspěvkové organizace. Starosta obce informoval zastupitelstvo o žádosti
ředitelky MŠ na uzavření MŠ v červenci a srpnu z provozních důvodů. Zastupitelstvo
projednalo možnost umístění dětí v průběhu této doby - využití nabídky letního tábora, který
pro děti od 3 let pořádají Školy Hlásek v době těchto dvou měsíců. Zastupitelstvo dále řešilo
kritéria hodnocení ředitelky a MŠ a schválilo, že zřizovatelskou funkci ve vztahu

k příspěvkové organizaci obce Mateřská škola Hlásná Třebaň bude plnit po stránce majetkové
a hospodaření starosta obce a po stránce výchovně vzdělávací a provozní kulturní, sociální a
školský výbor.
ad 4) Zastupitelstvo projednalo žádost SDH HT o příspěvek na Hasofest a schválilo příspěvek
5 000 Kč. Hasofest se bude konat 15. srpna 2015.
ad 5) Starosta informoval o skutečnosti, že obec je vlastníkem pozemků v k. ú. Zadní Třebaň
a Běleč a seznámil zastupitelstvo se žádostí majitelky jedné z nemovitostí přiléhajících
k těmto pozemkům o odkup jejich části. Zastupitelstvo žádost projednalo a shodlo se na tom,
že s odkupem uvedené části pozemků nesouhlasí. Případně může být žadatelce nabídnut
dlouhodobý pronájem. Mgr. V. Musil ale promyslí, jak dané pozemky využít a konečné
rozhodnutí bude projednáno na příštím zasedání.
ad 6) Různé
-

-

-

-

-

-

-

Zastupitelstvo se seznámilo se Strategií Svazku obcí – Region Dolní Berounka, do
které byly doplněny návrhy zastupitelů
Starosta podal průběžnou informaci o výstavbě kanalizace: začíná se montovat
technologie do ČOV; s firmou byl projednán požadavek výměny vršků šachet, aby
všechny byly plné mimo koncových.
R. Svoboda upozornil na to, že kontejner na plast na Rovinech nemá víko, je nutné jej
vyměnit, dále se na Rovinech objevuje černá skládka, je nutné zjistit, kdo tam odpad
ukládá a řešit záležitost pokutou, místo u Černé skály je třeba označit tabulkou
„Sběrné místo“
Starosta obce požádal o vyjádření k žádosti obce Bubovice o změnu posypu silnic 3.
třídy. Zastupitelstvo žádost schválilo.
Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtem 466 000 Kč bez DPH na opravu cca 55 m
a 65 m dešťové kanalizace. Zastupitelstvo se k tomuto návrhu vyjádří na příštím
jednání. Návrh bude Mgr. V. Musil konzultovat s odborníkem.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě se Středočeským krajem k pozemní komunikaci na parc. č. 107/1 v k. ú. Hlásná
Třebaň a podmínkám stavby a provozu „Splašková kanalizace a ČOV, I. etapa –
Hlásná Třebaň“.
Mgr. Musil v souvislosti s homogenizací hlavní komunikace upozornil na to, že je
třeba ohlídat i vedlejší silnice. R. Svoboda dodal, že je třeba opravit i komunikace na
Rovinách, které dosud nebyly opraveny po stavbě vodovodu
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na uzavření Dohody o provedení práce na cca
20 hod. měsíčně se slečnou Málkovou na úklid prostor OÚ. Zastupitelstvo schválilo
odměnu ve výši 3 000 Kč měsíčně.
Příští jednání zastupitelstva se uskuteční 23. 6. 2015 od 19 hod.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 9. 6. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Změnu posypu silnic 3. třídy směrem od Rovin na Bubovice
2. Jednorázovou paušální úplatu ve výši 6 080 Kč za užívání služebných pozemků a
podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Státním
pozemkovým úřadem na parc. č. 1765/6, 1911/2.
3. Plnění zřizovatelské funkce ve vztahu k příspěvkové organizaci obce - Mateřská škola
Hlásná Třebaň - po stránce majetkové a hospodaření starosta obce a po stránce výchovně
vzdělávací a provozní kulturní, sociální a školský výbor.
4. Příspěvek ve výši 5 000 Kč pro SDH na Hasofest, který se bude konat v srpnu t.r.
5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Středočeským krajem
k pozemní komunikaci na parc. č. 107/1 v k. ú. Hlásná Třebaň a podmínkám stavby a
provozu „Splašková kanalizace a ČOV, I. etapa – Hlásná Třebaň“.
6. Uzavření DPP s L. Málkovou na úklid prostor OÚ ve výši 3 000 Kč/měsíc.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Průběžnou informaci starosty obce o stavu výstavby kanalizace
2. Návrh Strategie Svazku obcí – Region Dolní Berounka
Zastupitelstvo ukládá:
1. D. Lacinovi a R. Svobodovi monitorovat zájem občanů na Rovinech o kontejner na
bioodpad
T.: průběžně
2. Vedení obce zajistit výměnu kontejneru na plasty na Rovinech
T.: do konce června
2015
3. Mgr. V. Musilovi konzultovat předložený rozpočet ve výši 466 000 Kč bez DPH na
opravu části dešťové kanalizace
T.: do 23. 6. 2015
4. Mgr. Matějkové připravit návrhy kritérií hodnocení ředitelky MŠ a MŠ jako takové
a připravit jednání s ředitelkou MŠ v září 2015
T.: do 1. září 2015
5. Mgr. V. Musilovi připravit návrh na využití a úpravu obecních pozemků v k. ú. Zadní
Třebaň a Běleč
T.: do 23. 6. 2015
6. Ing. Stříbrnému svolat finanční a kontrolní výbor a následné provedení kontroly
hospodaření MŠ
T.: úkol trvá
7. Předsedům stavebního a finančního a kontrolního výboru zajistit zveřejnění složení
výboru na webových stránkách obce
T.: úkol trvá
8. Vedení obce vyhledat možné firmy, které by vymáhaly nedoplatky za svoz odpadu
T.: úkol trvá
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. Stavebnímu výboru připravit výzvu ke zjištění zájmu o kanalizační přípojky případné
výstavby kanalizace na Rovinech
T.: 22. 6. 2015

Místostarostce J. Gartové, DiS, připravit k revizi obecní vyhlášky. T.: úkol trvá
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
11.
12.

Zapsala: Iva Matějková

Ověřili:
…………………………………
Mgr. V. Musil

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

…………………………………..
R. Svoboda

