Zápis č. 20/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň
konaného dne 18.10.2012 v restauraci Česká hospoda.
Přítomni : Vnislav Konvalinka, Jana Gartová, Miloš Palek, Pavel Kotík, Zuzana Lacinová, Miroslav
Stříbrný, Michal Knor, Roman Fišer, Tomáš Snopek, Vojtěch Musil, Karel Čech
Ověřovatelé : Tomáš Snopek, Roman Fišer
P r o g r a m : 1) Úvod
2) Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva
3) Informace o projektu vodovodu
4) Informace o projektu MŠ Hlásná Třebaň
5) Revokace snesení č. 26 ze dne 27.12.2011
6) Diskuze
7) Usnesení
8) Závěr

1) Úvodu
V úvodu starosta Ing. Vnislav Konvalinka přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že zastupitelstvo se
sešlo v počtu 9 ti členů a je tedy usnášeníschopné. Během zprávy o činnosti dorazila paní Zuzana
Lacinová a o něco později také Miroslav Stříbrný. Zapisovatelkou navrhl starosta Janu Gartovou,
ověřovateli Tomáše Snopka a Romana Fišera. Starosta přečetl program zasedání a vyzval zastupitele,
zda někdo chce tento program doplnit. Zastupitelé program i navrhované ověřovatele se
zapisovatelkou odsouhlasili.
2) Zpráva o činnosti zastupitelstva
Program zasedání zahájil starosta informací o činnosti obecního zastupitelstva ve druhém a třetím
čtvrtletí roku 2012. Informoval o následujícím:
- Obec HT jedná s městskou policií Černošice o možnostech spolupráce za účelem kontroly místních
vyhlášek a záležitostí. K jednání se přidaly i obce Lety, Řevnice a Zadní Třebaň.
- Z cesty za bunkrem byly odvezeny černé skládky a komposty. V rámci pasportu místních
komunikací bude zastupitelstvo průběžně činit místní šetření na komunikacích v obci, za účelem
definice těchto komunikací.
- V září proběhl na úřadě předaudit. Auditoři nenašli žádné závady, obec dostala jistá doporučení pro
postupy v rámci řešení projektů dotovaných ze státního rozpočtu.
- Ve dvou termínech proběhl sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Starosta konstatoval, že
morálka obyvatel a chatařů v rámci těchto dnů je velmi špatná. Odpad je pohazován v okolí sběrného
místa již týden před termínem a mnohdy i po termínu svozu.
- Byla podána žádost na SFŽP za účelem získání dotace na výstavbu ČOV a kanalizace v délce cca
3km. Od podání byla žádost na vyžádání SFŽP již 2x doplňována. Výsledek by měl být znám do
konce roku 2012.
- Zastupitelstvo stále jedná o znění smlouvy ohledně pronájmu pozemku parc.č. 882/5 v k.ú. Hlásná
Třebaň. Záměr nájemce je vybudování malé vodní elektrárny.
- Obec uzavřela smlouvu o příspěvku s MŠ Hlásek a Klubem dětí Hlásek.

- Z žádostí podaných ke Krajskému úřadu Středočeského kraje na konci roku 2011, získala obec
finance pouze z odboru životního prostředí na II. etapu výsadby aleje v ulici Karlštejnská. Brigáda na
tuto akci proběhne 20.10.2012.
- Firma Somaro zpracovala projekt dopravního značení pro naši obec. Momentálně je projekt
připomínkován dotčenými orgány.
- Na jaře roku 2012 náhle zemřel redaktor obecního Zpravodaje PhDr. Jaroslav Peleška. Zastupitelstvo
obce jmenovalo do funkce redaktora Doc. Dr. Jiřího Matějku, CSc.
- Obec přesune kontejnery na tříděný odpad ze sběrného místa u lávky. Toto místo je nevyhovující.
Kontejnery budou prozatím přesunuty za OÚ, stále se hledá vhodné stanoviště.
- Obec jedná s městysem Karlštejn ohledně smlouvy o spádovosti za účelem zajištění školní docházky
našich dětí v nadcházejících letech.
3) Informace o projektu vodovodu
V rámci sdružení TŘEMOLE se od jara 2012 staví vodovodní přivaděč. V současné chvíli je hotov
přivaděč Mořina – Mořinka. V Chaloupkách byla zahájena výstavba vodojemu.
V HT se nyní pokládá vodovodní řady v jihozápadní části obce (od prodejny Jednota směrem na
Plovárnu) – etapa Třemole
Výstavba vodovodu v rámci etapy Hlásná Třebaň zatím nebyla zahájena. Podstatná část je vedena
krajskými silnicemi, proto se bude provádět až v jarních měsících.
Během zimy je nutné vyřídit územní rozhodnutí pro výstavbu přípojek.
Ve Zpravodaji byly uveřejněny kontakty na stavbyvedoucí pro případné řešení problémů při
pokládání hlavních řadů.
V projektu vodovodu na Rovinách udělali projektanti chybu. Zřejmě nebude možné vybudovat jeden
řad. Pokládka na Rovinách by měla být hotová do konce listopadu 2012.
Obec získala 10% spoluúčast na financování projektů vodovodu z rozpočtu Středočeského kraje.
4) Informace o projektu MŠ
Obec získala dotaci na výstavbu MŠ z ROP. Zatím nebylo provedeno výběrové řízení. Od 1.9.2012 je
nové nařízení. Výběrové řízení se musí dělat podle prováděcí dokumentace. Zastupitelé obdrželi
nabídku na zpracování prováděcí dokumentace od M.Langové, zpracovatelky projektu na výstavbu
MŠ v částce 279 600 Kč s DPH. Termín zpracování dokumentace je do 30.11.2012.
Výberové řízení by mohlo být zahájeno před vánoci letošního roku.
5) Revokace usnesení č. 26 ze dne 27.12.2011
Na základě předauditu byla zjištěna závada při schvalování rozpočtu na zasedání ze dne 27.12.2011.
Rozpočet byl chybně schválen jako přebytkový.
6) Diskuze
Chatařka Rovina – dotaz na cenu přípojky
Pan Šmehlík ml. – dotaz na finanční prostředky obce v rámci spoluúčasti na projektu výstavby MŠ
Pan Vošmík – dotaz ohledně zvýšení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Pan Šmehlík st. – dotaz ohledně prodloužení vodovodu k pozemkům při Karlštejnské ulici proti ulici
K Bunkru
Paní Záborcová – požadavek na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Řevnická; dotaz na smlouvu o
příspěvku pro MŠ Hlásek; dotaz zda bude vodovod i na návsi na Rovinách
Dotaz občanů zda má obec nějaké páky na regulaci druhů topení v obci.

V závěru zasedání přečetl starosta návrh usnesení, který zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.
7) Usnesení obecního zastupitelstva
Usnesení z jednání obecního zastupitelstva ze dne 18.10.2012
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za uplynulé období.
Zastupitelstvo schvaluje:
1) Zadání prováděcí dokumentace pro MŠ firmě Langová, Kaemer s termínem předložení hotové
dokumentace do 30.11.2012 za navrženou cenu 279 600 s DPH.
2) Revokaci usnesení č. 26 ze dne 27.12.2011 o schválení rozpočtu na rok 2012. Rozpočet je
schválen jako schodkový.
3) Smlouvu č. 3349/OŽP/2012 o poskytnutí prostředků z rozpočtu Středočeského kraje ve výši
380 tis. na akci Hlásná Třebaň – Rovina – vodovod I.etapa – část 2. Realizace stavby 2010.
4) Smlouvu č. 3285/OŽP/2012 o poskytnutí prostředků z rozpočtu Středočeského kraje ve výši
1 221tis. na akci Vodovod – Hlásná Třebaň, I.etapa
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) starostovi dohlížet na výstavbu vodovodů,
2) místostarostce připravit veškeré dokumenty pro založení příspěvkové organizace Mateřská
škola Hlásná Třebaň a dále účastnit se jednání o zvýšení kapacity okolních škol.
Zastupitelstvo obce usnesení jednohlasně přijalo.
8) Závěrem poděkoval starosta všem přítomným za účast i jejich příspěvky a za celé
zastupitelstvo se rozloučil.
Zasedání bylo ukončeno ve 20,30 hodin.

Zapsala Jana Gartová

_________________________________________

Schválil ing. Vnislav Konvalinka

_________________________________________

Oveřil: Tomáš Snopek

_________________________________________

Roman Fišer

_________________________________________

