Zápis č. 14/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 7. 7. 2015
Přítomni: Ing. V. Konvalinka, J. Gartová, DiS, R. Svoboda, D. Lacina, Ing. P. Kotík
Omluveni: Ing. M. Stříbrný, Ing. K. Čech, Mgr. I. Matějková, Mgr. V. Musil
Ověřovatelé: R. Svoboda, D. Lacina
Program:
1) Kontrola úkolů z minulých jednání zastupitelstva
2) Situace ve školce a návrh 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.
- Dodání víka kontejneru na plasty na Rovinech dosud nebyla provedena, opraví
svozová firma Rumpold do konce července, úkol trvá
- Finanční a kontrolní výbor začal s kontrolou 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.
- 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.
- Dál trvá úkol zjištění zájmu o kanalizační přípojku na Rovinech.
- Revizemi obecních vyhlášek se bude zabývat vedení obce v červenci a srpnu.
- Úkol připravit administrativně i personálně provozování ČOV trvá, byly zahájeny
práce. Na srpnové schůzi bude vybrán odborný dozor nad provozováním ČOV a
kanalizace.
- Bude podána opětovná reklamace na opravu vrátek. Po provedené opravě popraskaly
sloupky okolo pantů. Vše bude řešeno v době prázdnin.
ad 2

Na obecní úřad byl doručen dopis proti odvolání paní Čelechovské z funkce ředitelky
mateřské školy, podepsaný některými zaměstnanci. Paní Čelechovská sama poslala na
úřad nesouhlas s odvoláním. Veškeré dokumenty jsou odeslány do právní kanceláře
s žádostí o posouzení a návrh dalšího postupu v této věci. Zastupitelstvo o dalším
postupu rozhodne na svém příštím zasedání v srpnu.

ad 3) Různé
- Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy o pronájmu parkovacích míst
Školám Hlásek. Po krátké rozpravě bylo dohodnuto, že smlouva bude předána právní
kanceláři Láska k posouzení a úpravám a poté bude zastupitelům smlouva rozeslána
mailem, aby měli možnost se s ní podrobněji seznámit, a bude projednána na příštím
jednání.

-

-

-

-

-

Průběžná informace o průběhu výstavby kanalizace: do konce července bude
ukončena úprava krajské komunikace v ulici U Kapličky a Karlštejnské.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o nástupu jednoho pracovníka na smlouvu
s Úřadem práce dne 7. července 2015.
Na Rovinách je nutná prořezávka některých stromů, kterými prochází vedení
elektřiny. Starosta zkontaktuje firmu ČEZ, aby odstranění větví provedla.
Zadán úkol vedení obce dohledat předávací protokol k stavbě plynovodu a optického
kabelu v ulici Řevnické.
V srpnu budou opravené mapy k novému pasportu komunikací a proběhne kontrola
pozemků pod komunikacemi.
Stavební úřad Beroun žádá o vyjádření k odvolání pana Vávry týkající se v únoru
2015 vydaného nařízení k odstranění jeho černé stavby objektu V Liškách. Vyjádření
připraví starosta. Starosta též zjistí v jakém stavu je odvolací řízení na krajském úřadě
týkající se další černé stavby pana Vávry V Liškách ( přípojka elektřiny).
Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo smlouvu o pozemkové služebnosti ve
prospěch paní Cajthamlové ( vlastník pozemků p. č. 1517 a 1518 ) - vybudovaná
studna paní Cajthamlové na pozemku ve vlastnictví obce p. č. 2356/1, vše v k. ú.
Hlásná Třebaň. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o stavbě přípojky plynu a vody
ve prospěch paní Pospíšilové ( vlastník pozemku p. č. 1074/1, ulice Pod Svahem ) přes
pozemek obce p. č. 942, vše v k. ú. Hlásná Třebaň. Pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o věcném břemeni na uložení přípojky elektřiny přes
pozemky p. č. 125 a 126/1 ve vlastnictví obce Hlásná Třebaň. Přípojka je budována
k pozemku p. č. 113, vše v k. ú. Hlásná Třebaň. Pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
Příští jednání zastupitelstva se uskuteční 4. 8. 2015 od 19 hod.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 7. 7. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o pozemkové služebnosti ve prospěch paní Cajthamlové ( vlastník pozemků p. č.
1517 a 1518 ) - vybudovaná studna paní Cajthamlové na pozemku ve vlastnictví obce p. č.
2356/1, vše v k. ú. Hlásná Třebaň. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
2. Smlouvu o smlouvě budoucí o stavbě přípojky plynu a vody ve prospěch paní Pospíšilové
( vlastník pozemku p. č. 1074/1, ulice Pod Svahem ) přes pozemek obce p. č. 942, vše v k.
ú. Hlásná Třebaň. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
3. Smlouvu o věcném břemeni na uložení přípojky elektřiny přes pozemky p. č. 125 a 126/1
ve vlastnictví obce Hlásná Třebaň. Přípojka je budována k pozemku p. č. 113, vše v k. ú.
Hlásná Třebaň. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Průběžnou informaci starosty obce k výstavbě kanalizace
2. Informaci o nástupu jednoho pracovníka na smlouvu s Úřadem práce dne 7. července
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. J. Gartové, DiS. zajistit zveřejnění složení výboru stavebního a finančního a kontrolního
na webových stránkách obce
T.: do 21. 7.2015
4. 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
5. Stavebnímu výboru připravit výzvu ke zjištění zájmu o kanalizační přípojky případné
výstavby kanalizace na Rovinech
T.: úkol trvá
6. Místostarostce J. Gartové, DiS, připravit k revizi obecní vyhlášky.
T.: úkol trvá
7. Vedení obce připravit administrativně i personálně provozování ČOV
T.: úkol trvá
8. Starostovi obce a Mgr. I. Matějkové konzultovat návrh na odvolání ředitelky MŠ
s advokátní kanceláří
T.: do 21. 7. 2015

Zapsala: Iva Matějková

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

Ověřili:
…………………………………
R. Svoboda

…………………………………..
D. Lacina

