Zápis.č. 18/2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 18.9.2012

Přítomno: 10 členů zastupitelstva
Ověřovatelé: Karle Čech, Pavel Kotík
Nepřítomen: Vojtěch Musil
Program:

1) Kontrola úkolů
2) Vodovod – info
3) Kanalizace – info
4) Dotace z ROP Středočeský kraj
5) Smlouva o zřízení věcného břemene – Paloučkovi
6) Bezúplatný převod – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
7) Cesta za bunkrem – info
8) Stížnost na parkování v ulici K Zámku
9) Žádost o prominutí poplatku za odpad – p.Cipra
10) Žádost o příspěvek – Jan Čermák, Tatiana Žatecká
11) Jmenování šéfredaktora obecního Zpravodaje
12) Rozpočtové opatření č. 4
13) Veřejné zasedání v Restauraci Česká hospoda
14) Stížnost na zarůstání cesty K Černé skále

1) Kontrola úkolů
- Údržbové práce – zastupitelům byl rozeslán výčet výměr ploch na údržbu. Firma J.Kalhous do
příštího zasedání ocení jednotlivé plochy
- Značení ulice Na Paloučku – po objednání dorazily značky omezující rychlost – do ulice Na
Paloučku nainstalují hasiči o víkendu (23.9.)
- Malá vodní elektrárna – navrhovatelé dodají technologie začátkem října
2) Vodovod – info
Starosta informoval zastupitele o průběhu výstavby vodovodu:
- Nyní se kope na Mořince, přivaděč je již dokončen.
- 19.9. budou zahájeny výkopové práce v ulici Na Zahrádkách, za budovou OÚ bude zřízeno
úložiště a zázemí pro firmu Risl.
- Je dokončen projekt vodovodních přípojek pro projekt Třemole
- Na podzim bude zahájena výstavba vodovodu Hlásná Třebaň I.etapa, krajskou silnicí se půjde
průtlakem až na jaře 2013
- Vodovod Rovina I.etapa část B –předání staveniště proběhne 25.9.2012, výkopové práce
budou zahájeny ve Formanské ulici (u Nováčků)
3) Kanalizace – info
Zastupitelé byli informováni, že byla podána žádost ke Státnímu fondu životního prostředí o
dotaci na výstavbu spádové kanalizace a ČOV v obci. Na vyzvání byla žádost doplněna.
Rozpočet této akce je 40 mil.

4) Dotace z ROP Středočeský kraj
Zastupitelé projednali rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o
poskytnutí dotace na projekt Výstavba Mateřské školy Hlásná Třebaň. Na základě tohoto
rozhodnutí jednali zastupitelé o dalším postupu. Je nutné vybrat firmu, která provede
výběrové řízení, technický dozor investora a BOZP. Oslovit Ing.arch. Marianu Langovou jako
autorský dozor a pověřit paní Bláhovou řízením projektu.
5) Smlouva o zřízení věcného břemene – Paloučkovi
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č.
Paloučkovi - vedení plynu.
6) Bezúplatný převod – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zastupitelé projednali sdělení ve věci bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu id.
14/264 ve vlastnictví České republiky staveb bez čp na pozemcích č.parc. 2167 a 2168 a
pozemků parc.č. 2180/1, 2168, 2167, 2178, 2179, 2195, 2196, 2216/2 v k.ú. Hlásná Třebaň do
vlastnictví obce Hlásná Třebaň. Pozemky 2178, 2179, 2195 a 2196 v k.ú.Hlásná Třebaň
nesplňují podmínky §22 odst. 2 zákona 219/2000 Sb., o majetku České republiky a není
možné je do majetku obce Hlásná Třebaň převést.
7) Cesta za bunkrem – info
Starosta informoval zastupitele o vyčištění konce komunikace za bunkrem od černé skládky
kompostů. Ještě před termínem prací byla vinou chatařek pod touto komunikací vypálena
stráň nad cestou.
8) Stížnost na parkování v ulici K Zámku
Pan Vošmík a popelářská firma si stěžují na parkování v ulici K Zámku v místě MŠ Hlásek.
Ulice je úzká a auta zde parkují v obou směrech. Je obtížné mnohdy projet. Informovat MŠ
Hlásek, aby upozornili rodiče, aby parkovali pouze v jednom směru a neomezovali provoz.
9) Žádost o prominutí poplatku za odpad – p.Cipra
Pan Cipra žádá o odpuštění poplatku za odpady z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů.
10) Žádost o příspěvek – Jan Čermák, Tatiana Žatecká
Zastupitelé jednali o žádosti rodičů Jana Čermáka a Tatiany Žatecké o individuální příspěvek
na mateřskou školu.
11) Jmenování šéfredaktora obecního Zpravodaje
Zastupitelstvo projednalo návrh na jmenování doc.Dr. Jiřího Matějky, CSc. hlavním
redaktorem obecního měsíčníku Zpravodaj.
12) Rozpočtové opatření č. 4
Finanční výbor ve spoluprácí s účetní I.Gartovou předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového
opatření č.4 k projednání.
13) Veřejné zasedání v Restauraci Česká hospoda
Starosta navrhl 18.říjen 2012 jako termín pro konání veřejného zasedání v restauraci Česká
hospoda.
14) Stížnost na zarůstání cesty K Černé skále
Je nutné oslovit majitele pozemků při spodním konci ulice K Černé skále, aby odstranili
přerostlou vegetaci v této cestě. M.Palek osloví majitele.

Usnesení z veřejného zasedání obce Hlásná Třebaň konaného dne 18.9.2012

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje:
-

-

uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 18 001 892,96 Kč
v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 4 500 474 Kč, odpovídající
spolufinancování projektu“ Výstavba Mateřské školy Hlásná Třebaň“
(reg.č.CZ.1.15/3.3.00/67.01475)
pověření paní Bláhové řízením projektu výstavby Mateřské školy Hlásná Třebaň a ing.arch
Marianu Langovou autorským dozorem
smlouvu o zřízení věcného břemene
bezúplatný převod 14/264 stavby bez čp na pozemcích parc.č. 2167 a 2168 a pozemků parc.č.
2167, 2168, 2180/1 a 2216/2 v k.ú.Hlásná Třebaň ve veřejném zájmu
návrh a jmenuje doc.Dr. Jiřího Matějky, CSc. hlavním redaktorem obecního měsíčníku
Zpravodaj
rozpočtové opatření č. 4

Zastupitelstvo obce zamítá:
-

žádost pana Cipry o udělení výjimky z placení poplatku za odvoz komunálního odpadu v roce
2012 z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů

Zasedání ukončeno ve 21.00 hodin
Příští jednání dne 2.10.2012
Zapsala: Jana Gartová
Oveřil:

Ing. Vnislav Konvalinka

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

Karel Čech

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

Pavel Kotík

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

