Zápis č. 20/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 13. 10. 2015
Přítomni: Ing. K. Čech, Ing. V. Konvalinka, D. Lacina, Mgr. I. Matějková, Mgr. V. Musil,
Ing. M. Stříbrný, R. Svoboda, J. Šváchová, DiS,
Omluveni: Ing. P. Kotík
Ověřovatelé: Mgr. V. Musil, Ing. K. Čech
Hosté: PhDr. L. Tóthová, ředitelka MŠ L. Čelechovská, p. J. Krátký
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Výroční zpráva MŠ Hlásná Třebaň
Komunikace v ul. Na Paloučku
Kontrola úkolů
Změna územního plánu č. 2
Nákup serveru
Různé

ad 1) Na jednání zastupitelstva byla pozvaná ředitelka MŠ k projednání výroční zprávy za
uplynulý školní rok. Zprávu předložila ředitelka školy na základě požadavku zastupitelstva,
kterému tento dokument slouží jako jeden ze zdrojů pro hodnocení školy a ředitelky MŠ.
Ředitelka školy byla opakovaně upozorněna na chybné užívání názvu školy na dokumentech,
v logu a na webu MŠ a byla vyzvána, aby vše uvedla do souladu se záznamem v Rejstříku
škol a školských zařízení.
K předložené výroční zprávě byla vedena rozprava, ve které byly ředitelce školy objasněny
některé nedostatky ve zprávě, které pramení z nezkušenosti ředitelky školy v řídící práci.
Předložená výroční zpráva nemá dostatečnou vypovídací hodnotu, je chaotická a chybí v ní
potřebné informace a naopak obsahuje značné množství informací nerelevantních. Zároveň
zveřejněním jmen dětí v části týkající se diagnostiky některých poruch učení a chování se
ředitelka dopustila porušení zákona o ochraně osobních údajů. Tuto skutečnost je ředitelka
povinna napravit.
Zároveň byla s ředitelkou školy domluvena schůzka na 20. 10. v 17 hod. se starostou
a zástupci kulturního, sociálního a školského výboru, na které budou jednotlivé nedostatky
podrobně probrány. Současně obsahem schůzky bude projednání hlavních úkolů pro školní
rok 2015/2016 a kritéria hodnocení ředitelky školy.
S ředitelkou školy byla dále projednána nutnost předložení rozpočtu na rok 2016 nejpozději
do konce října.
S ředitelkou MŠ bylo také projednáno, že veškeré žádosti a požadavky a další komunikace
mezi MŠ a zřizovatelem bude probíhat písemně, a to vždy formou odpovídající dané věci (již
žádné papírky posílané po provozních zaměstnancích, ani telefonické dohody).
ad 2) Na jednání zastupitelstva se opakovaně dostavil zástupce občanů ulice Na Paloučku
k projednání výstavby komunikace v této ulici. Starosta obce sdělil, že dokumentace a právní
podklady pro právníka zatím nejsou kompletní, ale shromažďují se. Bylo zjištěno, že finanční
prostředky určené na financování komunikace byly posílány na účet p. Antese, který
komunikaci v ul. Na Paloučku budoval.

Pan Krátký připomněl, že finanční část je jedna věc, ale komunikace měla být dokončena
v rozsahu původního projektu. Majitelé nemovitostí v této ulici jsou rozhodnuti předat věc ke
stanovisku právníkům, zda je nějaký nástroj, jak donutit investory dokončit komunikaci dle
projektu.
R. Svoboda vznesl dotaz, zda je rozumné v této chvíli dodělávat komunikaci za situace, kdy
se počítá s výstavbou dalších přípojek kanalizace právě v této ulici.
Starosta obce rozpravu k tomuto bodu ukončil s tím, že obec má zájem na dořešení celé této
věci, ale nechce se unáhlit. Současně bylo dohodnuto, že starosta pošle zastupitelům smlouvu
o převodu investorství na obec.
ad 3) Starosta obce poté provedl kontrolu úkolů:
18/06/2015 – úkol splněn. Starosta obce projednal s ředitelkou MŠ žádost o převedení
finančních prostředků do rozpočtu MŠ již v daném období.
10/13/2015 – úkol splněn - na webových stránkách obce je již zveřejněno aktuální složení
všech výborů
1/16/2015 – úkol splněn. Starosta obce obdržel od finančního a kontrolního výboru zprávu
o výsledku kontroly hospodaření MŠ. Na základě zjištění byl podán podnět ČŠI k prověření
správnosti vyplácení odměn a přesčasových hodin ředitelce školy.
06/16/2015 – úkol splněn - Firma ČEZ zajistila prořezání stromů.
02/17/2015 - úkol splněn. Pracovní smlouva s M. Autratou byla upravena.
04/17/2015 – úkol splněn – občané již mají k dispozici dotazníky ohledně domácích
kompostérů (v Coopu, na OÚ)
3/19/2015 – úkol splněn starosta obce zadal zpracování propočtů ke stanovení stočného
4/19/2015 - úkol splněn, ČŠI byla odeslána odpověď k výsledku inspekce v MŠ, která
proběhla v MŠ dne 3. září 2015
7/19/2015 – úkol splněn – některým dlužníkům byly již v minulých obdobích zaslány výzvy
k úhradě nedoplatků za svoz odpadů, další se připravují. Ve Zpravodaji bude zveřejněna ještě
jednou výzva k úhradě s tím, že pokud nebudou nedoplatky uhrazeny do konce t. r., budou
vymáhány exekučně.
ad 4) Starosta obce informoval zastupitelstvo o dalších krocích v projednávání změny
územního plánu č. 2. Zároveň zmínil některé připomínky a vyjádření architekty. Bylo
dohodnuto, že starosta zašle všem zastupitelům aktuální znění textové části a poslední
připomínky. Zastupitelé požadovali samostatnou schůzku, na které by se všechny připomínky
a návrhy prodiskutovali. Termín bude upřesněn po prostudování podkladů.
ad 5) Místostarostka obce již v mailu rozeslaném zastupitelům informovala, že na úřadě jsou
k dispozici 2 počítače, na kterých běhá celý kancelářský systém, účetnictví a další přidružené
programy agendy úřadu. Jeden má k dispozici účetní a o druhý dohromady starosta
a místostarostka. Bohužel uspořádání softwaru kanceláře není standardní a celkem často se
stává, že jeden počítač omezí práci druhého a naopak. Programátor doporučuje nákup
serverového počítače, ke kterému by se připojily tyto dvě pracovní stanice, případně například
externě jiný počítač. Výhledově by server umožňoval dálkový přístup, což by zjednodušilo
vedení obce práci a vylepšilo i komunikaci vedení obce se zastupiteli. Zastupitelstvo nákup
serveru dle nabídky, kterou vypracoval p. J. Pašek.

ad 6) Různé:
- Starosta informoval o dokončovacích pracích na kanalizaci. 14. 10. přijdou poslední
peníze. Zaplatí se závěrečná faktura. V současné době se dokončují komunikace.
- Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem darovací smlouvy s firmou Anyphone
ohledně souboru vybavení pro potřeby MŠ HT v hodnotě 70 020 Kč. Zastupitelstvo
darovací smlouvu schválilo.
- Starosta dále informoval, že se připravuje projektová dokumentace pro výběrové
řízení na svoz odpadů. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výpověď firmě Rumpold
k 1. 5. 2016.
- Dále informoval, že bude probíhat kontrola technického stavu lávky a bude se řešit
způsob její obnovy.
- Ing. Stříbrný upozornil na problémy s parkováním na návsi. Je nutné, aby rodiče
a návštěvníci Škol Hlásek využívali pro ně v určitých hodinách vyhrazená parkovací
místa. Z rozpravy vyplynulo, že to však nejsou jen vozidla rodičů, ale i další vozidla,
která blokují výjezd a vjezd do přilehlých nemovitostí nebo parkují před budovou
školy v pro ni vyhrazených hodinách. Proto Ing. Stříbrný zdůraznil, že je nutné řešit
s Městkou policií Černošice zvýšení kontrol parkování, a to nejen na návsi, ale také
v okolí Restaurace u Máni, kde automobily parkují na obecních nebo soukromých
pozemcích.
- Mgr. Matějková připomněla termín posezení se seniory 18. 10. 2015 v restauraci
Česká hospoda od 14. hod. a od 16. hod. je tamtéž připraven komponovaný pořad J.
Rychterové, houslisty V. I. Pecháčka a I. Šmoldase.
- Příští jednání zastupitelstva se uskuteční 22. 10. 2015 od 19 hod. v sále restaurace
Česká hospoda.
- Další jednání zastupitelstva se potom uskuteční 27. 10. 2015 od 19. hod. opět na OÚ.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 29. 9. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Směrnici upravující výkon zřizovatelských funkcí obce vůči příspěvkovým organizacím
zřizovaným obcí
2. Pravidla hodnocení ředitele/ředitelky mateřské školy zřízené Obcí Hlásná Třebaň
3. Schvaluje nákup nového serveru pro obecní úřad
4. Darovací smlouvu s firmou Anyphone na soubor vybavení pro potřeby Mateřské školy
Hlásná Třebaň v hodnotě 70 020 Kč
5. Výpověď firmě Rumpold, která zajišťuje v obci svoz odpadů k 1. 5. 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Výroční zprávu Mateřské školy Hlásná Třebaň
2. Termín jednání s ředitelkou MŠ dne 20. 10. 2015
3. Informaci o dokončovacích pracích na kanalizaci

Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi obce poslat zastupitelům smlouvu o převodu investorství komunikace v ul. Na
Paloučku
T.: do 27. 10. 2015
2. Vedení obce připravit do Zpravodaje výzvu k doplacení všech pohledávek za svoz odpadů
T.: do 20. 10. 2015
3. Starostovi obce rozeslat zastupitelům aktuální znění textové části změny územního plánu
č. 2 a poslední připomínky
T.: do 27. 10. 2015

Dále trvají úkoly:
09/01/2015 Místostarostce J. Šváchové (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
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
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.
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
6/18/2015 Finančnímu a kontrolnímu výboru připravit rozpočtové opatření a provést revizi
rozpočtového výhledu.
1/19/2015 Stavebnímu výboru prozkoumat dostupnou dokumentaci týkající se výstavby
komunikace Na Paloučku, připravit kompletní podklady a zadání pro právní kancelář
2/19/2015 Starostovi a stavebnímu výboru dořešit opravu komunikace Formanská
5/19/2015 Vedení obce vyřešit stížnost na rušení nočního klidu v restauraci Sokolovna
6/19/2015 Výboru pro životní prostředí vyřešit stížnost p. Šibíčka

Zapsala: Mgr. Iva Matějková

Ověřili:
…………………………………
Mgr. V. Musil

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

…………………………………..
Ing. K. Čech

