Zápis č. 2/2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 22.1.2013
Přítomni: Konvalinka, Čech, Musil, Stříbrný, Kotík, Snopek
Omluveni: Gartová, Knor, Lacinová
Ověřovatelé: Čech, Kotík
Program:

1) Kontrola minulého zápisu
2) Návrh textu směrnice o zadávání výběrových řízení obcí
3) Návrh Obecně závazná vyhláška 1/2013 – místní poplatky
4) Smlouva s ROP + zadávací dokumentace předl mateřská školka
5) Smlouva se Zdibe- odpady
6) Smlouvy – obecní prostory (sklenářství, kadeřnictví)
7) Připomínka k dopravnímu značení

Projednáno:
1. Kontrola zápisu
Na příští schůzi bude projednán seznam dlužníků – předloží finanční komise.
Bude nutné zadat prováděcí dokumentaci na stavbu kanalizačních řadů a ČOV.
Oslovíme nejméně tři projektanty.
Správní řízení ohledně cesty p.č. 1913, 1911 a 1948 bude zahájeno po vypořádání
pozůstalosti dvou účastníků. Pozůstalost by měla být vyřešena v lednu 2013.
Revize dešťového kanalizačního řadu v obci byla předána na obecní úřad. Kanalizace
je na několika místech částečně zanešena štěrkem a na mnoha místech jsou narušeny
betonové roury.
Město Řevnice bude v letošním roce rozšiřovat základní školu o nové třídy pro první
ročník. Všechny naše děti by měly být umístěny. Město Řevnice zatím nepožaduje
žádný finanční příspěvek.
2. Směrnice o zadávání výběrových řízení obcí Hlásná Třebaň byla rozeslána všem
zastupitelům. S navrženým textem všichni souhlasí.
3. Navržená obecně závažná vyhláška 1/2013 o místních poplatcích byla všem
zastupitelům rozeslána. Připomínky k navrženému textu nejsou, všichni souhlasí.
4. 10. ledna 2013 byla z naší strany podepsána smlouva s ROP Středočeského kraje na
výstavbu mateřské školy. Zadávací dokumentace na výběrové řízení zhotovitele MŠ je
na ROPu Středočeského kraje předloženo ke kontrole. Po kladném odsouhlasení bude
zahájeno výběrové řízení.
5. Předložena smlouva se Zdibe, skládka Stašov. Se zněním smlouvy všichni zastupitelé
souhlasí.
6. Byly předloženy smlouvy o pronájmu obecních prostor panu Žateckému a paní
Doušové. Obě smlouvy zastupitelé jednomyslně odsouhlasili.
7. K projednání projektu dopravního značení byla vznesena jedna připomínka týkající se
únosnosti svahu pod cestou v ulici K Bunkru. Je navrženo omezení nosnosti na 1,5

tuny. Všichni zastupitelé vyjádřili názor, že toto omezení způsobí problémy
s přístupem na uvedenou komunikaci. Zastupitelé souhlasí se zadáním vypracování
odborného posudku, který stanoví nosnost svahu pod komunikací. Podle výsledků
posudku bude navrženo dopravní značení.

USNESENÍ z jednání obecního zastupitelstva ze dne
22.1.2013
Zastupitelstvo bere na vědomi:
- Bod č. 1 - kontrola minulého zápisu
- Bod č. 4 – podepsání smlouvy s ROP + kontrola zadávací dokumentace
- Bod č. 7 – připomínku k dopravnímu značení
Zastupitelstvo schvaluje:
- Bod č. 2 – návrh textu směrnice o zadávání výběrových řízení
- Bod č. 3 – návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 1/2013
- Bod č. 5 - smlouvu se Zdibe – odpady
- Bod č. 6 – smlouvu s panem Žateckým a paní Doušovou
- Bod č. 7 – se zadáním vypracování odborného posudku na stanovení nosnosti svahu

Starosta : Ing. Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé:
Karel Čech

Pavel Kotík

