Zápis.č. 13/2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 12.6.2012

Přítomno: 10 členů zastupitelstva
Ověřovatelé: Tomáš Snopek, Karel Čech
Omluveni: Michal Knor
Program:

1) Cesta za bunkrem – místní šetření SCHKO
2) Královský průvod 2012 – shrnutí
3) Vodovod
4) Žádost o uložení chráničky optického kabelu v rámci výstavby vodovodu
5) Smlouva s policií Černošice
6) Údržba plochy návsi na Rovinách
7) Nákup PC pro obecní úřad
8) Stížnost – ulice Na Paloučku
9)Příspěvek ČČK na dětský den
10) Náhrada škody – pan Krúpa
11) Připojištění majetku obce
12) Žádost o umístění hospodářské usedlosti na pozemku parc. č. 2306/17
13) Faktura – údržbové práce duben
14) Odměny zaměstnancům
15) Darování pozemku parc. č. 98 (Kloučkovi)
16) Příspěvek rodičům na předškolní vzdělávání v rámci MŠ Hlásek
17) Schůzka s poslankyní Langšádlovou – info
18) Dotace z fondu Středočeského kraje

1) Cesta za bunkrem – místní šetření dne 15.6.2012 v 9,00 hodin
2) Poděkování za pomoc při organizaci zdravice, soutěž obcí – Královský průvod 2012
3) Vodovod – Třemole má již limitku
- rozplánování postupu výstavby
- smlouva o dílo s firmou MAYO – inženýrské práce: projekt přípojky – zástupci
firmy MAYO již začali obcházet obec a zjišťovat zájem o přípojky
4) Žádost uložení chráničky optického kabelu p. Janada – zastupitelstvo žádost projednalo,
vzhledem k ochranému pásmu okolo vedení vodovodu zamítlo uložení chráničky do výkopu
5) Smlouva s Policií Černošice – zastupitelé souhlasí s oslovením Městské policie Černošice ve
věci smluvního vztahu o dozoru v obci (starosta zjistí podrobnosti)
6) Údržba návsi na Rovinách – M.Palek rozpočítat náklady, rozeslat dopis s výzvou úhrady
podílu spolumajitelům
7) Nová PC pro obecní úřad – nabídky, které zastupitelstvo zatím obdrželo nesplňují
parametrově požadavky na aktualizaci software. Bude pověřen J.Pašek jako správce sítě, aby
pomohl s výběrem zařízení. Ve čtvrtek 21.6.2012 přijede pan Líska z firmy Triada instalovat
aktualizaci software.

8) Stížnost obyvatel ulice Na Paloučku – obyvatelé ulice Na Paloučku podali stížnost ku MěÚ
Beroun odbor dopravy na dopravní značení v ulici. Starosta informoval zastupitele o této
stížnosti.
9) Příspěvek ČČK na Rovinách na konání dětského dne – paní Balejová požádala o příspěvek na
dětský den pořádaný ČČK. Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 2000 Kč.
10) Náhrada škody pan Krúpa – starosta informoval zastupitele o zamítnutí pojistného plnění ze
strany pojišťovny ve věci náhrady škody, která vnikla pádem dopravní značky u prodejny
Jednota na vůz Škoda Superb. Zastupitelé nesouhlasí s výrokem pojišťovny a celá věc bude
postoupena advokátní kanceláři pana Lásky.
11) Připojištění majetku obce – zastupitelé projednali návrh rozšíření smlouvy o pojištění
majetku obce. Makléř pan Mareš poslal návrh smlouvy - rozeslat návrh smlouvy
12) Žádost o umístění hospodářské usedlosti na pozemku parc. č. 2306/17 (pan Vávra) – obec
nemůže postupovat proti územnímu plánu, pozemek 2306/17 je veden v katastru
nemovitostí jako orná půda a není tedy možné zde umístit jakoukoli stavbu. K pozemku navíc
není přístupová cesta.
13) Faktura za údržbové práce v měsíci dubnu – souhlasí; dohledat sekačku, stále nebyla
opravena lavička ze hřiště
14) Odměny zaměstnancům (I.Gartová, V.Barchánková) – návrh 50% měsíčního platu –
zastupitelé souhlasí s výší odměny zaměstnankyním Iloně Gartové a Věře Barchánkové
15) Darování pozemku parc.č. 98 paní Kloučkové – M.Palek přednesl návrh paní Kloučkové
datovat pozemek parc.č. 98 v k.ú.Hlásná Třebaň. Jedná se o obslužnou komunikaci; zjistit
podmínky úpravy komunikace
16) Dohoda o příspěvku rodičům na předškolní vzdělávání v rámci MŚ Hlásek – zastupitelé
čekají na stanovisko stavební odboru při MěÚ Beroun – kapacita zařízení
17) Schůzka s poslankyní Langšádlovou – starosta informoval zastupitele o schůzce s poslankyní
Langšádlovou, při které jednali i možnostech podpory na výstavbu MŠ v obci. Poslankyně
informovala starostu o přesunu podpory na rozšiřování základních škol.
J.Gartová informovala zastupitele o schůzce se starostou města Řevnice a dalšími zástupci
okolních obcí, ne které byly diskutovány možnosti rozšíření prostor ZŠ v Řevnicích.
18) Dotace z fondu Středočeského kraje – Starosta informoval zastupitele o poskytnutí dotace
z Fondu Středočeského kraje na projekt „Obnova aleje v ulici Karlštejnská II.etapa.“
Zastupitelé projednali a přijali jednohlasně tuto dotaci. Realizace projektu bude probíhat
měsíci říjnu – listopadu 2012.
Zasedání ukončeno ve 20.30 hodin
Příští jednání dne 26.6.2012
Zapsala: Jana Gartová
Oveřil:

Ing. Vnislav Konvalinka

----------------------------------------------

Tomáš Snopek

---------------------------------------------

Karel Čech

---------------------------------------------

