Zápis č. 13/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 23. 6. 2015
Přítomni: Ing. V. Konvalinka, J. Gartová, DiS, Mgr. I. Matějková, Mgr. V. Musil,
R. Svoboda, D. Lacina, Ing. P. Kotík
Omluveni: Ing. M. Stříbrný, Ing. K. Čech
Ověřovatelé: Ing. P. Kotík, J. Gartová, DiS
Program:
1) Kontrola úkolů z minulých jednání zastupitelstva
2) Projednání návrhu KSŠ výboru na odvolání ředitelky MŠ
3) Různé
1) Starosta provedl kontrolu plnění úkolů:
- Zajištění svozu bioodpadu z Rovin bylo splněno. Monitoring zájmu občanů je trvalý
úkol. Plní D. Lacina a R. Svoboda.
- Výměna kontejneru na plasty na Rovinech dosud nebyla provedena, úkol trvá
- Mgr. V. Musil konzultoval předložený rozpočet ve výši 466 000 Kč bez DPH na
opravu části dešťové kanalizace, jednotkové ceny jsou odpovídající. Návrh byl
jednomyslně schválen.
- Mgr. V. Musil zjišťoval možnosti využití a úprav obecních pozemků v k. ú. Zadní
Třebaň a Běleč. V souvislosti s tím předložil návrh na využití jednoho z dotačních
titulů MŽP. Zároveň seznámil zastupitelstvo s nabídkou Mgr. Koktánové na
zpracování žádosti ve výši 10 000 Kč. Zastupitelstvo nabídku jednomyslně schválilo.
- Zatím se nepodařilo svolat finanční a kontrolní výbor a následné provést kontrolu
hospodaření MŠ, úkol trvá.
- Doposud nebyly na webových stránkách obce zveřejněny aktuální informace o složení
stavebního a finančního a kontrolního výboru. Tento úkol zajistí J. Gartová, DiS.
- Nakládání s nevyzvednutou korespondencí občanů se zasílací adresou na OÚ bylo
dořešeno. Stará pošta bude skartována a obec bude do budoucna přebírat zásilky
pouze pro ty občany, kteří si poštu vyzvedávají.
- Pokud jde o vymáhání nedoplatků za svoz odpadů, dlužníkům budou rozeslány
exekuční příkazy
- Smlouvy s vlastníky pozemků, na kterých bude vybudován chodník od sokolovny ke
hřbitovu, jsou připraveny k podpisu.
- Doposud nebyla dořešena platba 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. Úkol trvá.
- Krajská komunikace v ulici Karlštejnské se v těchto dnech opravuje, měla by být
hotova do konce června.
- Dál trvá úkol zjištění zájmu o kanalizační přípojku na Rovinech.
- Revizemi obecních vyhlášek se bude zabývat vedení obce v červenci

-

-

Mgr. Matějková seznámila zastupitelstvo se závěrem šetření KSŠ výboru ohledně
názvů ulic. Dle výboru by bylo velmi nepraktické a zřejmě dosti nepopulární provádět
změny u takových ulic jako je Na Plovárně, V Zahrádkách apod., přestože orientace
v nich je vzhledem k délce těchto ulic velmi problematická. Pokud jde o doručování
pošty, je toto v mnoha takových „dlouhých“ ulicích řešeno schránkami umístěnými na
začátku ulice. Výbor zatím nenavrhuje nové názvy u ulic, které jsou v současné době
soukromé nebo tam, kde výstavba teprve začíná. Výbor doporučuje ulici Nad
Pískovnou z jedné části ponechat a z druhé strany nazvat ulici U Pískovny. Dále výbor
navrhuje rozdělit ulici V Rokli – spodní část ponechat název V Rokli a horní část
nazvat Na Kopečku – ovšem vzhledem k většímu počtu trvale bydlících občanů až po
jednání s nimi. Úkol bude dál řešen.
Úkol připravit administrativně i personálně provozování ČOV trvá, byly zahájeny
práce.
Reklamace na vzduchotechniku v MŠ byla podána, ještě je nutné dořešit opravu
vrátek a zárubní. Vše bude řešeno v době prázdnin.

ad 2) Mgr. Matějková informovala zastupitelstvo o současné situaci v MŠ a se závěry jednání
KSŠ výboru ze dne 21. 6. 2015: Ředitelka školy požádala zřizovatele o schůzku ohledně
zprostředkování právní pomoci ve věci řešení stížnosti rodičů na jednání jedné učitelek MŠ
a zaslala některé dokumenty k této věci. Současně i dotčená učitelka zaslala Mgr. Matějkové
další dokumenty týkající se této kauzy. Z toho důvodu se výbor v rámci svých zákonných
povinností zřizovatele vůči příspěvkové organizaci obce touto záležitostí začal zabývat.
Z předložených podkladů jednoznačně vyplynulo, že ředitelka školy přistoupila k řešení
uvedené stížnosti velmi nestandardně a protiprávně tím, že tuto žádost s dotyčnou učitelkou
osobně řádně neřešila, a navíc, jak dokládají předložené listiny, z nepodloženého důvodu
propojila tuto stížnost s řešením pracovně právního vztahu s touto učitelkou. Tím samozřejmě
původní stížnost dostala zcela jiný charakter. Dotčená učitelka se proto obrátila na právní
zástupkyni, která posoudila dostupné dokumenty a podala stručný výklad k celé kauze a na
základě plné moci vyzvala ředitelku školy k písemnému vysvětlení. Toto vysvětlení, pokud
bylo zasláno, nemá výbor k dispozici. Z pohledu výboru se ředitelka školy zachovala
neprofesionálně, jednoznačně selhala ve své funkci a prokázala svou neschopnost řešit
problémy. Situaci ředitelka dále již nezvládá, proto požádala zřizovatele o schůzku
a zprostředkování právní pomoci. Vzhledem k tomu, že zřizovatel nemá zákonné oprávnění
k řešení pracovně právních vztahů zaměstnavatele a zaměstnanců – to je v plné kompetenci,
ale i odpovědnosti ředitelky školy, nebude do této kauzy nijak zasahovat a je na ředitelce
školy, aby celou věc dořešila. Bohužel však posouzením všech dostupných listin v této kauze,
včetně vyjádření právní zástupkyně dotčené učitelky a dalších okolností (kauza se dostala také
na veřejnost, jednak mezi zaměstnance školy, ale i mezi širší veřejnost, což je důsledek toho,
že nebylo zachováno mlčení buď ze strany ředitelky nebo stěžovatelky, nebo obou, čímž byla
poškozena nejen dotčená učitelka, ale také dobré jméno školy) výbor v souladu s platnými
právními předpisy dospěl k závěru, že se jednání ředitelky školy jeví jako protiprávní a jako
profesní selhání vedoucího pracovníka při výkonu funkce ředitelky školy. Jako orgán plnící
zřizovatelskou funkci vůči této příspěvkové organizaci je proto nucen předložit zastupitelstvu
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. § 166, odst. 5 písm. a) a zákonem 262/2006 Sb. § 73a

odst. 1 a 2, návrh na odvolání ředitelky Mateřské školy Hlásná Třebaň z důvodu závažného
porušení právních povinností vyplývajících z její činnosti a úkolů na vedoucím pracovním
místě ředitele zjištěného zřizovatelem a které lze odvodit z předložených listin a dalších
zjištěných skutečností.
K tomuto návrhu proběhla rozprava a zastupitelstvo se nakonec shodlo na tom, že celá
záležitost bude konzultována s advokátní kanceláří a na základě jejího rozhodnutí potom
definitivně rozhodne o tomto návrhu.
ad 3) Různé
- Starosta informoval, že projektant jako náhradu za špatně vyprojektovaná čerpadla pro
ČOV zpracuje návrh na odkanalizování MŠ, přičemž využije čerpadla, která nebyla
vhodná pro montáž do ČOV
- Dále starosta seznámil zastupitelstvo s oznámením p. Vráblíka o umístění překážky.
Z bezpečnostních důvodů je záměrem umístění sloupku na soukromé komunikaci před
jeho nemovitostí, který by zabránil projíždění aut. Zastupitelstvo žádost projednalo a
obec jako silniční správní úřad bude v celé věci postupovat v souladu se zákony.
Současně osloví vlastníky sousedních nemovitostí.
- Zastupitelstvo projednalo dohodu o provedení práce pro knihovnici ve výši 2 000 Kč
měsíčně, přičemž celkový počet odpracovaných hodin nesmí v kalendářním roce
přesáhnout 300.
- Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy o pronájmu parkovacích míst
Školám Hlásek. Po krátké rozpravě bylo dohodnuto, že zastupitelům bude smlouva
rozeslána mailem, aby měli možnost se s ní podrobněji seznámit, a bude projednána
na příštím jednání.
- Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem opravy komunikace K Černé
skále od Šplíchalů k p. Blažejovi, která po výstavbě vodovodu dosud opravena nebyla.
Návrh je na 21 000 Kč. Zastupitelstvo návrh jednomyslně schválilo.
- Zastupitelstvo dále projednalo návrh p. Váni na opravu křížku na Rovinech – ulice Na
Návsi a Formanská. Vzhledem k tomu, že předložený návrh je příliš nákladný, pokusí
se obec sehnat na tuto opravu dotaci. K řešení této věci se vrátí až bude vyhlášen
vhodný dotační titul.
- Zastupitelstvo projednalo osobní ohodnocení pro účetní, které skončila zkušební doba,
ve výši 10 % platu a zároveň také pololetní odměnu ve výši 30 % platu. Dále pak
pololetní odměnu pro pečovatelku ve výši 50 % platu.
- Průběžná informace o průběhu výstavby kanalizace: do konce června bude ukončena
úprava krajské komunikace v ulici Karlštejnské.
- Zastupitelstvo schválilo návrh na osazení obrubníků kolem silnice před Školami
Hlásek, před nemovitostí pí Blovské až k můstku v nákladech cca 400,- Kč za běžný
metr.
- D. Svoboda předložil návrh možného zbudování reklamních ploch na vybraných
místech obce. Zastupitelé vzali tento návrh na vědomí a promyslí jej. K jeho
projednání se vrátí na některém z příštích zasedání.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o nástupu jednoho pracovníka na smlouvu
s Úřadem práce dne 1. července 2015.

-

-

-

Dále vzalo na vědomí opravu křovinořezu a současně projednalo a schválilo nákup
nového, který bude záložní pro takové situace.
Mgr. I. Matějková seznámila zastupitelstvo s návrhy ke vzhledu a rozvoji obce: KSŠ
výbor schválil předložení těchto návrhů:
o úprava veškerých komunikací do provozuschopného stavu
o dořešit s konečnou platností ukládání bioodpadu; v případě, že zůstane pro sběr
bioodpadu vyhrazený „kontejner“ u kravína, je nutné upravit přístup k němu
a prostranství kolem něho udržovat, jde o soukromý pozemek, takže je nutné
vyřešit přístup k němu. Je také nutné dát ve známost možnost využití tohoto
místa ať už prostřednictvím vývěsek nebo prostřednictvím Zpravodaje.
o začlenit do projektu úpravy prostranství u Málků umístění „turistického
posezení“, které bylo před lety obci věnováno. V případě, že nebude shledáno
toto místo jako vhodné, najít pro jeho umístění jiné, vhodnější místo.
D. Lacina na základě dosavadních zkušeností ještě navrhl začlenit do smluv
s projektanty odpovědnost za chyby v projektu. Starosta obce připraví návrh
a zastupitelstvo se tím bude zabývat na některém z příštích jednání.
Příští jednání zastupitelstva se uskuteční 7. 7. 2015 od 19 hod.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 23. 6. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet ve výši 466 000 Kč bez DPH na opravu části dešťové kanalizace
2. Nabídku Mgr. Koktánové na zpracování žádosti ve výši 10 000 Kč na úpravu a využití
obecních pozemků v k. ú. Zadní Třebaň a Běleč pro dotaci z MŽP
3. Rozeslání exekučních příkazů občanům, kteří jsou dlužníky za svoz odpadů.
4. Smlouvy s vlastníky pozemků, na kterých bude vybudován chodník od sokolovny ke
hřbitovu
5. Dohodu o provedení práce pro knihovnici ve výši 2 000 Kč měsíčně
6. Návrh opravy komunikace K Černé skále od Šplíchalů k p. Blažejovi ve výši 21 000 Kč
7. Osobní ohodnocení pro účetní, které skončila zkušební doba, ve výši 10 % platu.
8. Pololetní odměnu pro účetní ve výši 30 % a pro pečovatelku ve výši 50 % platu
9. Návrh na osazení obrubníků na vybraných místech ve výši 400,- Kč za běžný metr
10. Nákup nového křovinořezu
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informaci o řešení nakládání s nevyzvednutou korespondencí
Informaci kulturního, sociálního a školského výboru k revizi názvů ulic.
Návrh KSŠ výboru na odvolání ředitelky MŠ
Průběžnou informaci starosty obce k výstavbě kanalizace
Návrh D. Laciny na zbudování reklamních ploch
Informaci o nástupu jednoho pracovníka na smlouvu s Úřadem práce dne 1. července
Nutnost opravy křovinořezu
Návrhy KSŠ výboru ke vzhledu a rozvoji obce

Zastupitelstvo ukládá:
1. Vedení obce zajistit výměnu kontejneru na plasty na Rovinech
T.: úkol trvá červenec 2015
2. 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
3. Ing. Stříbrnému svolat finanční a kontrolní výbor a následné provedení kontroly
hospodaření MŠ
T.: úkol trvá
4. J. Gartové, DiS. zajistit zveřejnění složení výboru stavebního a finančního a kontrolního
na webových stránkách obce
T.: do 21. 7.2015
5. 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
6. Stavebnímu výboru připravit výzvu ke zjištění zájmu o kanalizační přípojky případné
výstavby kanalizace na Rovinech
T.: úkol trvá
7. Místostarostce J. Gartové, DiS, připravit k revizi obecní vyhlášky.
T.: úkol trvá
8. Vedení obce připravit administrativně i personálně provozování ČOV
T.: úkol trvá

9. Starostovi obce a Mgr. I. Matějkové konzultovat návrh na odvolání ředitelky MŠ
s advokátní kanceláří
T.: do 21. 7. 2015

Zapsala: Iva Matějková

Ověřili:
…………………………………
J. Gartová, DiS.

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

…………………………………..
Ing. P. Kotík

