Zápis č. 1/2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 8.1.2013
Přítomni: Konvalinka, Čech, Lacinová, Musil, Stříbrný, Knor, Snopek
Omluveni: Gartová, Kotík, Fišer
Ověřovatelé: Knor, Snopek
Program:

1) Kontrola minulého zápisu
2) Informace o stavbách vodovodů
3) Žádost o dotaci na kanalizaci
4) Cesta na Rovinách
5) Revize kanalizačního řadu
6) Inventarizace majetku
7) Veřejné zasedání
8) Ceny za odvoz komunálního odpadu v roce 2013
9) Oznámení o úrazu – pí. Savenko
10) Plánek zimní údržby
11) Umístění dětí v ZŠ Řevnice

Projednáno:
1. Kontrola zápisu – černý odběr elektřiny dle prvních informací policie odložila.
Bude rozeslána interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek a vyhláška o místních
poplatcích. Na příští schůzi bude obojí projednáno.
Modelový výpočet daně z nemovitosti bude umístěn na www stránky obce – zkontroluje a
zajistí M. Stříbrný nejpozději do příští schůze.
Na příští schůzi bude projednán seznam dlužníků – předloží finanční komise.
Prováděcí dokumentace pro stavbu školky je na úřadě kompletní i v elektronické podobě.
Obec má k dispozici zadávací dokumentaci pro VŘ a návrh smlouvy – obojí bylo
připomínkováno, připomínky byly zapracovány. Zadávací dokumentace a návrh smlouvy byl
odeslán ke schválení na ROP. Ihned po schválení bude VŘ vyhlášeno. Tento čtvrtek 10.1.2013
bude podepsána smlouva na dotaci k stavbě školky na ROP Stř. kraje.
2. Vodovody – vodovod na Rovině je dokončený. Řeší se administrativní záležitosti. Vyčerpány
všechny prostředky z MZe a Stř. kraje. 28.2. bude audit ze Středočeského kraje – po auditu
budou uvolněny další prostředky na stavby vodovodů TřeMoLe a Hlásná Třebaň I. etapa.
Stavba vodovodu v Hlásné Třebani pokračuje podle počasí (mrazu). KD stavby bude
16.1.2013.
3. Žádost o dotaci na kanalizaci na SFŽP – snaha o získání informací – zatím neúspěšně. Bude
nezbytné nechat zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci.
4. Správní řízení na Rovinách ohledně cesty p.č. 1913,1911 a 1948 – nebylo zahájeno – čeká se
na notářské vyjádření o vypořádání pozůstalosti některých účastníků.
5. Výstup revize kanalizačního řádu zatím nebyl předán (popis a obrazový dokument). Samotná
revize proběhla dne 21.12.2012.
6. Inventarizace majetku probíhá a bude dokončena v průběhu ledna 2013.
7. Veřejné zasedání proběhlo 27.12.2012. Na tomto zasedání byl schválen rozpočet obce na rok
2013.

8. Cena za odvoz a skládkování komunálních odpadů a odvozu tříděného odpadu od společnosti
Rumpold zůstává v roce 2013 stejná jako v roce 2012. Nová smlouva na rok 2013 byla
jednohlasně odsouhlasena.
9. Oznámení o úrazu – paní Savenko – dne 15.12.2012 uklouzla na obecní komunikaci a zlomila
si nohu. Bude jí poslán dopis, aby oznámila, kde přesně se jí to stalo a zda má nějaké svědky a
případ bude dále řešen.
10. Panu Knorovi bude zaslán plánek zimní údržby pana Svobody na Rovinech. Jan Gartová do
22.1.2013.
11. Bude prověřena možnost umístění dětí z obce v ZŠ Řevnice, případně za jakých finančních
podmínek. Vnislav Konvalinka, Jana Gartová do 22.1.2013.

USNESENÍ z jednání obecního zastupitelstva ze dne 8.1.2013
Zastupitelstvo bere na vědomi:
- Bod č. 1 - kontrola minulého zápisu
- Bod č. 2 – výstavba vodovodů
- Bod č. 3 – žádost o dotaci na kanalizaci
- Bod č. 4 – správní řízení, cesta na Rovinách
- Bod č. 5 – revize kanalizačního řadu
- Bod č. 6 – inventarizace majetku
- Bod č. 7 – veřejné zasedání
- Bod č. 8 – ceny za odvoz komunálního odpadu
Zastupitelstvo schvaluje:
- Bod č. 8 – smlouva na odvoz a skládkování komunálního odpadu
Zastupitelstvo ukládá:
- Bod č. 3 - starostovi nechat zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci
- Bod č. 9 – starostovi zaslat dopis pí. Savenko
- Bod č. 10 – místostarostce zaslat plánek zimní údržby p. Knorovi
- Bod č. 11 – starostovi prověřit možnost umístění dětí v ZŠ Řevnice

Starosta : Ing. Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé:
Tomáš Snopek

Ing. Michal Knor

