Zápis č. 22/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 27. 10. 2015
Přítomni: Ing. K. Čech, Ing. V. Konvalinka, Mgr. I. Matějková, Ing. M. Stříbrný,
R. Svoboda, J. Šváchová DiS,
Omluveni: Ing. P. Kotík, D. Lacina, Mgr. V. Musil
Ověřovatelé: J. Šváchová DiS, Ing. M. Stříbrný

Program:
1) Kontrola úkolů
2) Různé
3) Rozpočtové opatření č. 4

ad 1) 1/19/2015 – úkol je plněn. P. Krátkému byly zaslány některé podklady pro jednání
s právníky, zbylé dokumenty se dohledávají.
- 3/19/2015 – úkol je splněn – zastupitelům byly zaslány poslední připomínky ke změně
územního plánu č. 2. Těmito připomínkami se bude zabývat zastupitelstvo na svém
jednání 10. 11. 2015 od 18.00.
- K úkolu 2/19/2015 – seznam dlužníků za svoz odpadů bude doplněn podle výpisu
vlastníků z katastru nemovitostí.
- Na OÚ byl nainstalován nový server, do kterého jsou napojeny 4 počítačové jednotky
ad 2) Různé:
- Plánovaná schůzka s ředitelkou MŠ na 20. 10. 2015 byla přeložena na 22. 10. 2015 na
žádost ředitelky MŠ z důvodu přípravy na ohlášenou inspekci ČŠI dne 21. 10. 2015.
Na jednání byla s ředitelkou školy projednána pravidla hodnocení ředitelky MŠ
a kritéria hodnocení. Současně byly s ředitelkou školy projednány úkoly na
šk. r. 2015/2016.
- Kanalizace: starosta informoval, že kanalizace je zaplacená včetně víceprací, chybí
doúčtovat překopy silnice a 8 přípojek do nezainvestovaných pozemků. K dnešnímu
dni je připojeno cca 80 obyvatel. V současné době probíhá ještě úprava komunikací.
- Starosta dále informoval, že oslovíme projektanta, který provede prohlídku a připraví
odhad na opravu lávky přes Berounku.
- Starosta dále poděkoval kulturnímu, sociálnímu a školskému výboru za přípravu
posezení se seniory a zajištění hudebního pořadu dne 18. 10. 2015
- Ředitelka školy doručila starostovi obce svůj nový platový výměr ke schválení. Je
však nutné tento platový výměr prověřit u účetní.
- Zastupitelstvo projednalo návrh firmy Pozkom s. r. o. ve věci špatně provedené
opravy obecní komunikace na návsi na Rovinách a návrh odmítlo.
- Zastupitelstvo schválilo návrh Mgr. Matějkové zakoupit 30 stohovatelných židlí pro
akce pořádané OÚ. J. Šváchová DiS. připraví možné nabídky.
- Starosta dále oznámil, že jsme obdrželi nabídku na vypracování přehledu daňových
příjmů za poslední roky s výhledem na několik dalších let. Zastupitelstvo souhlasí
s pořízením přehledu. Cena je 2 420,- Kč s DPH.

-

Zastupitelstvo dále projednalo návrh rozpočtového opatření č. 4. Předložený návrh
schvaluje.
Další jednání zastupitelstva se uskuteční 10. 11. 2015 od 18. hod. na OÚ.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 27. 10. 2015

Zápis č.22/2015

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Nabídku na vypracování přehledu daňových příjmů za 2 420,- Kč s DPH
2. Rozpočtové opatření č. 4.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informaci o dosavadním proplácení prací na kanalizaci.
Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi obce ověřit u účetní MŠ správnost předloženého platového výměru ředitelky
školy.
T.: do 10. 11. 2015
2. Místostarostce J. Šváchové (Gartové) DiS, připravit návrhy na nákup stohovatelných
židlí. T.: do 24. 11. 2015
Dále trvají úkoly:
09/01/2015 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.
05/17/2015 R. Svobodovi zajistit konkurenční nabídku na opravu komunikace Formanská
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
1/20/2015 Starostovi obce poslat zastupitelům smlouvu o převodu investorství komunikace
v ul. Na Paloučku

2/20/2015 Vedení obce připravit do Zpravodaje výzvu k doplacení všech pohledávek za svoz
odpadů

Zapsala: Mgr. Iva Matějková

Ověřili:
…………………………………
J. Šváchová, DiS,

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

…………………………………..
Ing. M. Stříbrný

