Zápis č. 18/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 15. 9. 2015
Přítomni:, Ing. V. Konvalinka, Ing. P. Kotík, D. Lacina, Mgr. I. Matějková, R. Svoboda,
Ing. M. Stříbrný, J. Šváchová, DiS
Hosté: p. Krátký, p. Bosák
Ověřovatelé: Ing. P. Kotík, D. Lacina
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stavba komunikace v ulici Na Paloučku
Kontrola úkolů
Projednání stavu a oprav vybraných komunikací
Rozpočet – čerpání
Provoz ČOV
Různé

ad 1) Na jednání zastupitelstva se dostavili zástupci občanů ulice Na Paloučku k projednání
výstavby komunikace v této ulici. Předložili zastupitelům Plánovací smlouvu na výstavbu
místní komunikace, která měla být financována z prostředků, které bývalí majitelé pozemků
měli ve výši uvedené ve smlouvě uložit na zvláštní účet.
Ing. Konvalinka sdělil, že v uvedené ulici byla zbudována komunikace. P. Krátký podotkl, že
tato komunikace měla být vybudována podle projektu, na jehož základě bylo pravděpodobně
v roce 2009 vydáno stavební povolení, to se však nestalo a stávající komunikace neodpovídá
projektu.
Starosta věc uzavřel tím, že je nutné dohledat projekt i všechny doklady ke stavbě zmíněné
komunikace a vyčíslit dosud vynaložené náklady. Termín dalšího jednání ohledně této věci
nebylo stanoveno.
Ad 2) Starosta obce zahájil jednání a provedl kontrolu úkolů:
- 03/17/2015 splněn – starosta informoval o tom, že obec nebude platit služby
Technického Dozoru Investora, ty zaplatí firma RISL
- 04/12/2015 – úkol splněn. Mgr. Matějková připravila návrhy kritérií hodnocení
ředitelky MŠ a Směrnici upravující zřizovatelské funkce. Oba dokumenty byly
rozeslány k připomínkám všem zastupitelům. Připomínky budou projednány na
příštím jednání zastupitelstva.
- Termín jednání s ředitelkou MŠ byl stanoven na 13. 10. 2015 od 18. hod. Starosta
obce oznámí termín ředitelce školy a rozešle zastupitelům podklady pro toto jednání –
výroční zprávu školy. V této souvislosti starosta informoval zastupitelstvo o dopise,
který ředitelka školy zaslala starostovi a předsedkyni KSŠ výboru a ve kterém
vyjadřuje nesouhlas s vytýkacím dopisem. Zároveň však seznámil zastupitelstvo
s výsledkem šetření ČŠI, které potvrdilo stejné závěry jako zastupitelstvo ve

-

-

-

vytýkacím dopise. Ze zprávy o výsledku šetření vyplývá, že ředitelka školy všechna
pochybení uznala.
Na základě informace předsedy finančního a kontrolního výboru o závěrech kontroly
hospodaření MŠ schválilo zastupitelstvo zaslání podnětu na ČŠI na přešetření způsobu
vyplácení odměn a oprávněnosti proplácení přesčasů ředitelce školy.
Současně se zastupitelstvo shodlo na tom, že bude ředitelce školy zaslána odpověď
reagující na její dopis s vyjádřením nesouhlasu s vytýkacím dopisem, ve které bude
vyjádřeno stanovisko, že zastupitelstvo s ohledem na výše uvedené na vytýkacím
dopise v plném znění trvá
03/16/2015 Kulturní, sociální a školský výbor předpřipravil žádost o dotaci na rok
2016 na Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury v programu na
podporu regionálních kulturních tradic. Mgr. Matějková však v této věci informovala,
že se připravuje speciální dotační titul k výročí Karla IV., ve kterém je větší šance
uspět. V případě, že by tento program nebyl vládou schválen, bude žádost podána do
2. kola původně zamýšleného dotačního programu

ad 3) Zastupitelstvo se zabývalo stavem některých komunikací a možnostmi jejich oprav.
Jedná se o ulici Formanskou – řešení její opravy navrhne stavební výbor, který se k jednání
sejde přímo na místě 21. 9. 2015 v 18. hod.
- Starosta informoval, že bude podána reklamace opravy silnice na Rovinách po
výstavbě vodovodu.
- R. Svoboda upozornil na nutnost zaurgovat také opravu komunikace z návsi k Černé
skále na Rovinách
ad 4) Ing. Stříbrný informoval o přečerpání některých položek rozpočtu (požární ochrana),
bude nutné ale zvýšit náklady na dopravu. Finanční a kontrolní výbor připraví rozpočtové
opatření. Zároveň bude provedena revize rozpočtového výhledu.
ad 5) Starosta informoval o odstranění závad na ČOV – byly opraveny zámky a brána.
- Byla umístěna sonda v Thomsnově přelivu a příští týden bude provedena její kontrola,
budou se také brát první vzorky.
- Doplnily se výstražné cedule.
- Dále informoval, že zatím nemá ČOV dostatečný přítok splašků.
- Do konce roku bude stanoveno stočné.
ad 5) Různé
- Starosta zaurgoval popraskané tvárnice na plotu MŠ
- Starosta dále informoval o stavu žádostí o dotaci na vysázení aleje. Po posouzení
podmínek nelze v současné době se žádostí uspět. Obec bude nadále jednat.
- Zastupitelstvo projednalo nabídku poskytnutí kompostérů a schválilo příspěvek
občanů 300 Kč na každý kompostér.
- D. Lacina oznámil termín přistavení kontejneru na bioodpad na Rovinách –
12. 9. 2015

-

-

Starosta přečetl žádost TJ Sokol na bezplatné připojení ke kanalizaci. Zastupitelstvo
žádost projednalo, a protože TJ Sokol poskytuje obci zdarma své prostory na konání
jejích akcí, žádost byla jednomyslně schválena.
Starosta dále upozornil na stav státní vlajky, je nutné zakoupit novou, odhadovaná
cena je cca 2 000 Kč. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nutnost zakoupení nové.
Příští jednání zastupitelstva se uskuteční 29. 9. 2015 od 19 hod.
Starosta poděkoval KSŠ výboru za přípravu hudebního večera, který se uskutečnil
12. 9. 2015
Mgr. Matějková připomněla termín setkání seniorů při příležitosti Mezinárodního dne
seniorů a koncipovaného zábavného pořadu dne 18. 10. 2015 v sále restaurace Česká
hospoda

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 15. 9. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Termín projednání Výroční zprávy MŠ s ředitelkou školy – 13. 10. 2015
2. Příspěvek občanů 300 Kč na každý kompostér, který obec občanům poskytne
3. Žádost TJ Sokol o bezplatné připojení se ke kanalizaci
4. Nákup nové státní vlajky
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Vyjádření nesouhlasného stanoviska ředitelky MŠ s obsahem vytýkacího dopisu
2. Závěry šetření ČŠI, které potvrdily oprávněnost stanoviska zastupitelstva ve vytýkacím
dopise a informaci, že zjištěná pochybení ředitelka školy uznala.
3. Termín konání setkání seniorů a hudebního pořadu dne 18. 10. 2015
4. Termín sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 19. 9. 2015
Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi obce zaslat zastupitelům podklady pro jednání s ředitelkou školy
T.: do 29. 9. 2015
2. Starostovi obce zaslat ČŠI podnět na přešetření způsobu vyplácení odměna
a oprávněnost proplácení přesčasů ředitelce školy T.: do 29. 9. 2015
3. Starostovi obce zaslat ředitelce školy dopis reagující na její písemný nesouhlas
s vytýkacím dopisem T.: do 29. 9. 2015
4. Stavebnímu výboru připravit návrh řešení opravy komunikace v ulici Formanská
T.: do 29.9.2015
5. Starostovi obce zaurgovat opravu komunikace z návsi k Černé skále na Rovinách
T.: do 29. 9. 2015
6. Finančnímu a kontrolnímu výboru připravit rozpočtové opatření a provést revizi
rozpočtového výhledu. T.: do 13. 10. 2015
Dále trvají úkoly:
09/01/2015 Místostarostce J. Špáchové (Gartové), DiS, připravit k revizi obecní vyhlášky.
06/02/2015 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
05/12/2015 Stavebnímu výboru připravit výzvu ke zjištění zájmu o kanalizační přípojky
případné výstavby kanalizace na Rovinech
1/16/2015 Ing. Stříbrnému předložit zastupitelstvu zprávu finančního a kontrolního výboru
o výsledku kontroly hospodaření MŠ
2/16/2015 Starostovi obce projednat připomínky zastupitelstva ke Smlouvě o sdružení
zadavatelů – svoz odpadů

04/16/2015 Stavebnímu výboru shromáždit a připravit podklady pro projekt na zateplení,
opravu fasády, střechy a výměnu oken budovy OÚ
05/16/2015 Stavebnímu výboru ve spolupráci se starostou promyslet a podat návrh, jakým
způsobem bude přistoupeno k vybudování protipovodňové hráze Na Plovárně
06/16/2015 Starostovi znovu zaurgovat firmu ČEZ ohledně prořezání stromů
07/16/2015 Všem zastupitelům promyslet možnost využití plochy u MŠ a u ČOV pro
reklamní účely
01/17/2015 Starostovi obce zaslat reklamaci provedení oplocení Mateřské školy Hlásná
Třebaň zhotoviteli.
02/17/2015 Starostovi obce upravit pracovní smlouvu s M. Autratou
04/17/2015 J. Šváchové připravit anketu zájmu o domácí kompostéry
05/17/2015 R. Svobodovi zajistit konkurenční nabídku na opravu komunikace Formanská
06/17/2015 Finančnímu výboru zjistit možnosti čerpání rozpočtu na dokončení úpravy
komunikace Na Paloučku a zároveň možnosti získání dotace na dokončení
07/17/2015 J. Šváchové dořešit projekt přechodu s ing. Kapalem a připomínkujícími úřady

Zapsala: Mgr. Iva Matějková

Ověřili:
…………………………………
Ing. Pavel Kotík

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

…………………………………..
David Lacina

