Zápis.č. 15/2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 10.7.2012

Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Ověřovatelé: Michal Knor, Miloš Palek
Omluveni: Jana Gartová, Pavel Kotík, Roman Fišer
Program:

1) Výstavba vodovodu
2) Žádost pana Vávry o stanovisko k příjezdové komunikaci a k položení
inženýrských sítí k pozemku parc.č. 2306/17
3) Spolupráce s městskou policií Černošice
4) Obecní křovinořez a sekačka
5) Darování pozemku parc.č. 98 v k.ú. Hlásná Třebaň
6) Vodní elektrárna
7) Žádost o finanční příspěvek obyvatel ul.Chodská (vodovod, kanalizace)
8) Dopravní značení – projekt
9) Stížnost paní Horákové
10) SFŽP – výzva na výstavbu čističek a kanalizací
11) Výzva Povodí Vltavy

1) Výstavba vodovodu
Starosta informoval zastupitele o postupu při výstavbě vodovodu. Zastupitelé odsouhlasili měsíční
příspěvek ve prospěch Třemole.
Proběhne další kontrolní den.
2) Žádost pana Vávry
Starosta informoval zastupitele o znění vyjádření k žádosti pana Vávry.
3) Spolupráce s městskou policií Černošice
Starosta s místostarostkou se sešli na informativní schůzce s velitelem Gregorem Dušičkou, aby
projednali možnosti spolupráce. G. Dušička navrhl, aby se spojili obce Lety, Zadní Třebaň a Hlásná
Třebaň a společně zaplatili 2 úvazky strážníků, kteří by byli přiděleni přímo pro tuto oblast. Smlouva
by se sepsala s účinností od 1.1.2013.
4) Obecní křovinořez a sekačka
Informace k obecní sekačce, která byla dána do opravy a údajně pro nevyzvednutí zlikvidována, stále
nemáme. Křovinořez má u sebe J.Kalhous. Dořešit sekačku – M.Palek do 31.7.2012
5) Darování pozemku parc.č.98 – Kloučkovi
Zastupitelé se shodli, že dar cesty nepřijmou vzhledem k tomu, že cesta nesplňuje parametry
přístupové komunikace
6) Malá vodní elektrárna
Je domluven termín společné schůzky investora, zástupců obce a advokáta Lásky

7) Žádost o finanční příspěvek obyvatel ul.Chodská (vodovod, kanalizace)
Obyvatelé a chataři z ulice Chodská na Rovinách žádají o finanční příspěvek na vybudování
vodovodních a kanalizačních přípojek v této ulici (prodloužení). Zastupitelstvo žádost zamítlo.
8) Projekt dopravního značení
Projekt dopravního značení v obci byl podán k připomínkování dotčenými orgány.
9) Stížnost paní Horákové
Paní Horáková si stěžuje na spád obecního parkoviště. Při silných deštích všechna voda z pakoviště
stéká k jejímu domu, který se tímto podmačuje. Je potřeba posoudit možnost zamezení stékající
vodě.
10) Výzva Státního fondu životního prostředí
Starosta informoval zastupitele o výzvě SFŽP na výstavbu ČOV a kanalizace. Zastupitelé souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na výstavbu ČOV a kanalizace.
11) Výzva Povodí Vltavy
Břehy řeky Berounky jsou zarostlé. Obec vyzve Povodí Vltavy k úpravě a úklidu porostů

Zasedání ukončeno ve 20:00 hodin
Příští jednání dne 31.7.2012

Oveřil:

Ing. Vnislav Konvalinka

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

Miloš Palek

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

Michal Knor

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

