Zápis 12/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Hlásná Třebaň konaného dne 24.5.2012 v restauraci Česká
hospoda.
Přítomni : Vnislav Konvalinka, Jana Gartová, Miloš Palek, Pavel Kotík, Zuzana Lacinová,
Miroslav Stříbrný, Michal Knor, Roman Fišer, Tomáš Snopek
Omluveni: Vojtěch Musil, Karel Čech
Ověřovatelé : Zuzana Lacinová, Miloš Palek
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1) Úvodu
V úvodu starosta Ing.Vnislav Konvalinka přivítal všechny přítomnýmé. Konstatoval, že
zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 ti členů a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou navrhl
Janu Gartovou, ověřovateli paní Zuzanu Lacinovou a místostarostu Miloše Palka. Starosta
přečetl program zasedání a vyzval zastupitele, zda někdo chce tento program doplnit.
Zastupitelé program i navrhované ověřovatele se zapisovatelkou odsouhlasili.
2) Zpráva o činnosti zastupitelstva
Program zasedání zahájil starosta informací o činnosti obecního zastupitelstva v prvním
čtvrtletí roku 2012. Informoval o následujícím:
- obec znovu podala žádost o dotaci na výstavbu MŠ v obci, a to z Regionálního
operačního programu a Fondu rozvoje měst a obcí při krajském úřadě Středočeského
kraje. Starosta informoval přítomné o důvodech zamítnutí dotace v roce 2011 a o
doplnění a rozšíření žádosti v roce 2012,
- služby, svoz komunálního odpadu, zůstaly v obci beze změn od předcházejícího roku,
- na obecním úřadě proběhl dne 9.5.2012 audit hospodaření. Ve zprávě auditora je
uvedeno, že nebyly shledány žádné chyby a nedostatky,
- obec i nadále podporuje prosazení zákona o rozpočtovém určení daní. Tento zákon by do
obecní pokladny přinesl oce než 1 mil. Kč.
- zastupitelé připravují modernizaci budovy OÚ
- v rámci brigády byla vysazena alej v Letovské ulici na Rovinách a obnovena výsadba
zeleně na místním hřbitově,
- dne 19. května se v obci konaly Staročeské máje za účasti spolků TJ Sokol, OS Hlásek a
SDH Hlásná Třebaň

3) Informace o projektu vodovodu
Po zhodnocení činnosti zastupitelstva v prvním čtvrtletí, informoval starosta přítomné o
projektu vodovodu. Naše obec bude stavět vodovod v rámci tří etap: Třemole v celkové
hodnotě asi 5mil.Kč, Vodovod Hlásná Třebaň v hodnotě asi 13 mil.Kč a Vodovod HT-Rovina
v hodnotě asi 4mil.Kč
Výběrová řízení na výběr dodavatele proběhla v dubnu. Etapu Hlásná Třebaň bude provádět
firma Risl, etapu HT-Rovina firma PJV Praha.
Práce v rámci etapy Třemole již byly zahájeny, byl položen vodovodní řad ChaloupkyHl.Třebaň. Veškeré práce zatím provádí firma Risl na své náklady.
Obec podala další žádost na MZE o navýšení podílu ministerstva v rámci financování
projektu z 45% na 65%. Také Krajský úřad přislíbil v první fázi podporu 10%, bohužel dotace
MZE nebyla přidělena v termínu, a proto obec nyní jedná s krajským úřadem ohledně této
podpory.
Jednotlivé přípojky budou zpracovány v rámci jednoho projektu. MZE uhradí v rámci dotace
navrtávací pasy pro trvale obývané objekty. Díky tomu budou mít trvale bydlící občané
levnější přípojku. Během letních měsíců budou všichni kontaktováni kvůli zájmu o přípojku.
Obec stále čeká na harmonogram prací, výstavba v obci bude probíhat pravděpodobně až
v roce 2013.
4) Informace o podaných žádostech na dotaci v roce 2012
Starosta dále informoval přítomné o žádostech, které podala obec na získání finanční podpory
na následující projekty.
Do fondů Středočeského kraje bylo požádáno o dotaci na:
výstavbu MŠ (FROM) – bylo zamítnuto,
podporu činnosti SDH – bylo zamítnuto
obnova aleje ul.Karlštejnská (ŽP) – schváleno
kulturní činnosti v roce 2012 – bylo zamítnuto
Z Nadace ČEZ:
výstavba dětského hřiště při MŠ – bylo zamítnuto
obnova a modernizace veřejného osvětlení – bylo zamítnuto
V letošním roce existuje reálná šance, že Státní fond životního prostředí vyhlásí výzvu,
v rámci které, bude obec moci zažádat o dotaci na výstavbu čističky a vybudování spádové
kanalizace. Projekt na čističku i spádovou kanalizaci je připraven.
Na květnovém jednání schválilo zastupitelstvo návrh rozpočtového výhledu na roky 2012 –
2014. Starosta předal slovo M.Stříbrnému, aby představil přítomným tento rozpočtový
výhled.
5) Rozpočtový výhled 2012 - 2014
M. Stříbrný prezentoval rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014. Informoval přítomné, že
v rámci předpokládaných investic je počítáno s navýšením koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti v letošním roce již schváleno na 3. Pro příští rok se plánuje navýšení na
koeficient 5. Dále poznamenal, že obec dofá v rozhodnutí ohledně změny zákona o
rozpočtovém určení daní.
Slovo si vzal opět starosta, který zahájil diskuzi.
6) Diskuze
Pí. Polechová – dotaz ohledně rozsahu spádové kanalizace – odpovídal starosta; na novou
výstavbu čistíren a kanalizací je možné pouze v rámci SFŽP, na následnou výstavbu a

rozšiřování kanalizace je možné žádat i u MZE.
Pí. Vaculovičová – dotaz na projekt dopravního značení, omezení průjezdu ulicí Na Paloučku
– odpovídal starosta; projekt je hotov, obec navrhla komunikaci zneprůjezdnit pro
nerezidenty-je podána žádost u KŘ Policie Stř.kraje. Obec dále zvažuje smlouvu s obecní
policií z okolních obcí, která by kontrolovala dodržování nařízení plynoucích ze značení.
P. Zákravský – dotaz na možnost nahlédnutí do projektu dopravního značení v obci – projekt
je k nahlédnutí na OÚ, bude zveřejněn i na internetových stránkách obce
- dotaz co bylo ve smlouvách, ve kterých majitelé pozemků pod komunikací Na Paloučku
převáděli pozemky na obec; obec by neměla platit finální povrch sama, původní majitelé by
měli spolufinancovat – odpovídal starosta; co konkrétně bylo ve smlouvě nebylo možné
zodpovědět, bude dohledáno.
P. Jiřík – proč není v celé obci neprojektovaná tlaková kanalizace, náklady na stavbu by pro
obec byly nižší – odpovídal starosta
Pí. Vaculovičová – Nové prostory Hlásku jsou schváleny na 35 dětí. ZO by mělo zvážit, zda
nevytvořit prostory v budově OÚ pro účely školy a v nových prostorách (č.p. 266) nechat
MŠ. – odpovídal starosta; o výstavbě školy zastupitelstvo neuvažuje, ani o rekonstrukci
obecních prostor pro tyto účely, obec se bude snažit maximálně podporovat města Řevnice a
Dobřichovice, aby zde byla zvýšena kapacita v základních školách.
Pí. Polechová – připomínka, vedení ZŠ Řevnice odmítá nové metodické postupy výuky
- dotaz, kdo rozhoduje o tom co a jak se bude rekonstruovat na budově OÚ, jaká je plánovaná
rekonstrukce – odpovídal starosta
P. Marek – dotaz zda je projekt na rekonstrukci OÚ hotov – odpovídal starosta; zatím je obec
ve fázi příprav podkladů a požadavků na projekt rekonstrukce
P. Koktán – dotaz co zastupitelstvo upřednostňuje kanalizaci nebo školku – odpovídal
starosta a M.Stříbrný; obec bude schopna financovat všechny tři velké projekty (MŠ, vodovod
a kanalizaci) pokud bude mít u všech projektů finanční podporu příslušných ministerstev
respektive fondů. V případě, že by obec nezískala, na některý z těchto projektů dotaci nebude
ho, vzhledem ke svému rozpočtu, možné realizovat. Ani jeden z projektů není možné
financovat pouze z obecního rozpočtu. Sválenou dotaci má zatím obec pouze na výstavbu
vodovodu.
P. Vávra – dotaz kdy bude schválena změna územního plánu č.2 – odpovídal starosta; změna
je před konečným schválením, čeká se na vyhlášení aktivních povodňových zón.
P. Hořánek – připomínka, zápisy ze zasedání jsou na stránkách obce zveřejňovány se
zpožděním – bude napraveno
- cesta za bunkrem: proč obec tolik prosazuje zprůjezdnění – odpovídal starosta a P. Kotík;
obec chce dostát původní domluvě odstranit všechny černé skládky na této komunikaci.
P. Autrata – dotaz kdo čistil obecní strouhu, nářadí zůstalo pod můstkem u Autratů
- stížnost na volejbalisty, podlézají plot pro míče, plot se ničí
P. Marek – dotaz na reálnost rozpočtů u velkých projektů – odpovídal starosta; rozpočet na
výstavbu MŠ byl před měsícem aktualizován v rámci nové žádosti, ceny na výstavbu
vodovodu jsou již vysoutěžené, rozpočet na kanalizaci je zastaralý
Do diskuze se již nikdo další nepřihlásil, proto starosta přistoupil k návrhu usnesení z tohoto
zasedání.

7) Usnesení obecního zastupitelstva
Usnesení z jednání obecního zastupitelstva ze dne 24.5.2012
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za uplynulé období.
- Zprávu o stavu žádostí o dotace v roce 2012.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012 – 1214.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) starostovi a finančnímu výboru připravit přehled financování staveb vodovodů na základě
rozhodnutí Ministerstva zemědělství a Krajského úřadu Středočeského kraje,
2) starostovi a 1.místostarostovi podat v případě výzvy žádost o dotaci na výstavbu ČOV a
kanalizace,
3) starostovi a místostarostům pokračovat v získání dotace na výstavbu MŠ,
4) stavebnímu výboru urgovat u stavebního úřadu v Berouně vyjádření ke stavu řízení a)
uložení materiálu na Rovinách a b) útulek pro psy „V liškách“
Zastupitelstvo obce usnesení jednohlasně přijalo.
8) Závěrem poděkoval starosta všem přítomným za účast i jejich příspěvky a za celé
zastupitelstvo se rozloučil.
Zasedání bylo ukončeno ve 20,30 hodin.
Zapsala: Jana Gartová

Starosta : Ing.Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé : Zuzana Lacinová

Miloš Palek

