Zápis č. 21/2015
ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ,
konaného dne 22.10.2015, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda
Přítomni: Vnislav Konvalinka, Jana Šváchová, Karel Čech, Iva Matějková, Pavel Kotík, Roman Svoboda,
David Lacina, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,
Ověřovatelé: Karel Čech, Pavel Kotík

Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň bylo zahájeno v 19.10 hodin starostou obce Ing.
Vnislavem Konvalinkou (dále jako „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že informace o termínu konání veřejného zasedání zastupitelstva
obce Hlásná Třebaň podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna obvyklým způsobem
na stránkách obce Hlásná Třebaň, obecních vývěskách a v obecním Zpravodaji v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní před konáním zasedání.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92, odst. 3).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Pavla Kotíka a Ing. Karla Čecha
a zapisovatelkou Janu Šváchovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: Pro – 7, proti – 0, zdrželi se – 0
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu veřejného zasedání a původní
zveřejněný návrh doplnil o schválení darovací smlouvy na pozemek 1158/3 v k.ú. Hlásná
Třebaň. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I. Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva v roce 2015
II. Výstavba kanalizace a ČOV
III. Mateřská škola Hlásná Třebaň
IV. Darování pozemku parc.č. 1158/3 v k.ú. Hlásná Třebaň – p. Jordák, pí. Halberštátová
V. Diskuze
VI. Usnesení
Výsledek hlasování: Pro – 7, proti – 0, zdrželi se – 0
Add 1) Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva v roce 2015
Starosta informoval přítomné o dokončení projektu výstavby ČOV a kanalizace v naší obci.
Zmínil finanční stránku stavby a také nedodělky, které ještě musí firma dokončit. Dále
informoval občany a zastupitele o kulturních akcích, které se v letošním roce konaly a co se
ještě plánuje. Informoval o průběhu změny územního plánu obce Hlásná Třebaň č. 2, která

prošla veřejným připomínkováním a bude ještě projednávána na začátku roku 2016.
Informoval o ukončení smlouvy se svozovou firmou Rumpold a zapojení obce do svazku
několika sousedních obcí na výběrové řízení ohledně nové svozové firmy dle požadavků,
které obec má. Starosta informoval přítomné také o vytvoření nové pracovní pozice „údržba
veřejné zeleně a pomocné práce“ ve spolupráci s úřadem práce a o navýšení úvazku p.
Autratovi po zaškolení na obsluhu ČOV.
Add 2) Výstavba kanalizace a ČOV
Starosta stručně informoval občany a zastupitele o průběhu výstavby kanalizace a ČOV, o
nutnosti uzavřít smlouvu s obcí na projektovou realizaci přípojky do konce roku 2015, o
vícepracích, které byly v rámci výstavby provedeny a finančním narovnání těchto víceprací.
Poté předal slovo Mgr. Ivě Matějkové, která informovala o Mateřské škole Hlásná Třebaň
Add 3) Mateřská škola Hlásná Třebaň
Mgr. Iva Matějková připomněla přítomným celkové náklady na stavbu MŠ a slavnostní
zahájení školky v říjnu 2014. Zmínila povinnosti obce jako zřizovatele a kroky, které musely
být z této povinnosti provedeny. Představila ředitelku MŠ paní Čelechovskou, která byla
přítomna i s částí pedagogického týmu a vyzvala občany, aby se s konkrétními dotazy na
chod MŠ, obraceli přímo na ni.
Poté předala slovo zpět starostovi.
Na zasedání se dostavili Mgr. Musil a Ing. Stříbrný
Add 4) Darování pozemku parc.č. 1158/3 v k.ú. Hlásná Třebaň – p. Jordák, pí. Halberštátová
Starosta vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k návrhu darování pozemku parc. č. 1158/3 v k. ú.
Hlásná Třebaň, který je součástí obecní komunikace.
Výsledek hlasování: Pro – 9, proti – 0, zdrželi se – 0
Add 5) Diskuze
Pan Liška – Dotaz jakou částku z rozpočtu plánuje zastupitelstvo investovat do opravy lávky
přes řeku Berounku, která je v kritickém stavu a proč si platí obec Městskou policii Černošice,
když dle jeho názoru nijak nezlepší to, že se po lávce projíždějí cyklisté.
Pan Valenta – Dotaz jak bude řešit zastupitelstvo petici proti návrhu cyklostezky ulicí Ve
Vejtži.
Pan Paulus – Dotaz na opravu komunikace K Černé skále a umístění kontejnerů v této ulici.
Paní Čermáková – Stížnost na stav ulice Pod Svahem. Komunikace je velice prašná a samá
díra.
Pan Šmehlík – Dotaz na řešení úpravy komunikace Pod Svahem.
Pan Marek – Příspěvek, občané by se měli zamyslet, jak se sami chovají na těchto
komunikacích, je to naše vlastní bezohlednost.

Add 6) Usnesení

Usnesení č. 21/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň
konaného dne 22.10.2015
Zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:
Přijetí daru pozemku parc.č. 1158/3 v k. ú. Hlásná Třebaň od pana Jordáka a paní
Halberštátové.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu starosty obce o dosavadní činnosti zastupitelstva v roce 2015 a informaci o průběhu
výstavby kanalizace a ČOV v obci Hlásná Třebaň.
Zprávu Mgr. Matějkové o činnosti příspěvkové organizace Mateřská škola Hlásná Třebaň.
Příspěvky a dotazy občanů vzešlých z diskuze.
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi obce podepsat smlouvu o daru pozemku parc. č 1158/3 v k.ú Hlásná Třebaň obci
Hlásná Třebaň od pana Jordáka a paní Halberštátové a dořešení převodu pozemku.
Finančnímu a stavebnímu výboru zabývat se dotazy a připomínkami ke stavu obecních
komunikací a lávce přes řeku Berounku.

V Hlásné Třebani dne 22.10.2015
Zapsala Jana Šváchová, Dis.

Ing. Vnislav Konvalinka, starosta _____________________________________

Zápis ověřili:
Ing. Karel Čech __________________________________

Ing. Pavel Kotík __________________________________

