Zápis.č. 14/2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 26.6.2012

Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Hosté: pan Kusý, pan Vávra, pan Kalhous
Ověřovatelé: Karel Čech, Zuzana Lacinová
Omluveni: Michal Knor, Tomáš Snopek, Vojtěch Musil
Program:

1) Výstavba vodovodu
2) Cesta za bunkrem
3) Žádost pana Vávry o stanovisko k příjezdové komunikaci a k položení
inženýrských sítí k pozemku parc.č. 2306/17
4) Spolupráce s městskou policií Černošice
5) Nová PC, software
6) Faktura údržbové práce květen
7) Ulice Na Paloučku
8) Dodatek smlouvy o připojištění obecního majetku
9)Darování pozemku parc.č. 98 v k.ú.Hlásná Třebaň
10) Dohoda o příspěvku na předškolní péči – MŠ Hlásek
11) Závěrečný účet, zpráva o výsledku hospodaření RDB
12) Závěrečný účet obce Hlásná Třebaň
13) Vodoměrné šachty – nabídka firmy HUTIRA
14) Smlouva o smlouvě budoucí – vodní elektrárna – schůzka právníků
15) Žádost paní Polákové o příspěvek na mateřskou školu
16) Příprava Slavností trubačů

1) Výstavba vodovodu
Na začátek zasedání přišel pan Kusý, který bydlí s rodinou na konci ulice V Rokli se žádostí o
prodloužení naprojektovaného vodovodu v rámci Třemole. Starosta přislíbil zjistit podrobnosti
ohledně možnosti prodloužení při kontrolním dnu, který proběhne 3.7.2012. Jedná se o prodložení
cca 130m, na vodovod by se v této části připojili i další objekty pan Fořt, paní Hajná a další.
Vodovod – realizace
Starosta obdržel již limitku na projekt Vodovod Hlásná Třebaň I.etapa i Vodovod Hlásná Třebaň –
Rovina I.etapa, 2.část. Projekt výstavby na Rovinách musí být proinvestován a dokončen v roce 2012
Obec zatím neobdržela vyjádření Krajského úřadu o případné podpoře ve výši 10% z ceny projektu.
2) Cesta za bunkrem
Na cestě za bunkrem proběhlo místní šetření s panem Veselým se Správy CHKO – obec zatím
neobdržela žádné stanovisko – zaurgovat.
3) Žádost pana Vávry o stanovisko k příjezdové komunikaci a k položení inženýrských sítí
k pozemku parc.č. 2306/17
Na zastupitelstvo se dostavil pan Vávra, aby vysvětlil zastupitelům svůj záměr – výstavba
hospodářské usedlosti na pozemku parc.č. 2306/17. Obec nemůže udělit panu Vávrovi výjimku
z územního plánu, toto je věc stavebního úřadu. Zastupitelé souhlasí se zanesením pozemků parc.č.
2306/17 do změny územního plánu č. 2, určení pro zemědělskou výrobu živočišnou. Toto bude

zasláno zpracovateli územního plánu k zapracování. Pokud bude pozemek v územním plánu zařazen
jako „Zemědělská výroba živočišná“, obec nemá námitek vůči žádosti pana Vávry ohledně vedení sítí
obecními pozemky k němu, v podmínkách věcného břemene.
4) Spolupráce s městskou policií Černošice
Telefonicky byla s Gregorem Dušičkou projednána žádost naší obce o spolupráci s policií Černošice.
Pan Dušička vše projedná se starostou obce Černošice.
5) Nová PC, software
Starosta informoval zastupitele o nových PC, která byla nakoupena v rámci přechodu na nový účetní
software, který měl vyšší nároky na „železo“.
6) Faktura údržbové práce květen
S fakturou za květen zastupitelé souhlasí. Zaurgovat lavičku z dětského hřiště, která není stále
opravena.
Problém s obecní sekačkou. Stroj byl údajně zlikvidován, z důvodu nevyzvednutí z opravy. Předávací
protokol převzal M.Palek – zjistit podrobnosti ( do 12.7.2012)
7) Ulice Na Paloučku
Obyvatelé ulice Na Paloučku si sami prozatím zajistí a umístí do ulice bilboard „ Děkujeme, že
neprášíte.“
8) Dodatek smlouvy o připojištění obecního majetku
Zastupitelé projednávali návrh úpravysmlouvy o pojištění obecního majetku. Zastupitelé nesouhlasí
s výší spoluúčasti pojistky na vodovodní čerpadlo na Rovinách.
Požádat pana Mareše o konkurenční nabídku z Kooperativy.
9)Darování pozemku parc.č. 98 v k.ú.Hlásná Třebaň
Na základě konzultace návrhu darování komunikace parc.č. 98 v k.ú.Hlásná Třebaň se stavebním
odborem, zastupitelstvo nesouhlasí s darem. Cesta nesplňuje podmínky územního plánu obce, nemá
potřebnou šíři ani zakončení a není možné ji využívat jako přístupovou pro případné novostavby na
okolních pozemcích.
10) Dohoda o příspěvku na předškolní péči – MŠ Hlásek
Zastupitelstvo schválilo znění dohody o příspěvku na dítě ve výši 500Kč/měsíc, navštěvující MŠ Hlásek
nebo Klub dětí Hlásek, které je trvale hlášeno v obci a zároveň dovršilo věku 3 let.
11) Závěrečný účet, zpráva o výsledku hospodaření RDB
Zastupitelé schválili závěrečný účet Regionu Dolní Berounka i zprávu o výsledku hospodaření RDB
v roce 2011.
12) Závěrečný účet obce Hlásná Třebaň
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Hlásná Třebaň za rok 2011 bez výhrady.
13) Vodoměrné šachty – nabídka firmy HUTIRA
Starosta informoval zastupitele o nabídce firmy Hurita, která dodává vodoměrné šachty. Vzorová
šachta je k vidění na obecním úřadě.
14) Smlouva o smlouvě budoucí – vodní elektrárna – schůzka právníků
Pan Motyčka žádá o schůzku právníků i obou stran ohledně dořešení smlouvy o smlouvě budoucí na
pronájem pozemku parc.č.882/5 v k.ú.Hlásná Třebaň.
15) Žádost paní Polákové o příspěvek na mateřskou školu
Starosta seznámil zastupitele s žádostí paní Polákové o příspěvek na mateřskou školu. Zastupitelé
žádost zamítli z důvodu, že paní Poláková je s mladším dítětem na mateřské dovolené.
16) Příprava Slavností trubačů
Zastupitelé projednali organizaci letošního ročníku Slavností trubačů.

Zasedání ukončeno ve 21.30 hodin
Příští jednání dne 10.7.2012
Zapsala: Jana Gartová
Oveřil:

Ing. Vnislav Konvalinka

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

Zuzana Lacinová

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

Karel Čech

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

