Zápis 22/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Hlásná Třebaň konaného dne 2.11.2011.
Přítomni : Vnislav Konvalinka, Miloš Palek, Karel Čech , Pavel Kotík, Tomáš Snopek,
Miroslav Stříbrný, Roman Fišer, Michal Knor
Omluveni: Jana Gartová, Vojtěch Musil, Zuzana Lacinová
Ověřovatelé : Tomáš Snopek, Roman Fišer
Hosté : PhDr. Jaroslav Peleška
P r o g r a m: 1) Návštěva šéfredaktora Zpravodaje PhDr: Jaroslava Pelešky
2) Kontrola úkolů
3) Směrnice o inventarizaci
4) Finanční spoluúčast občanů na projektech
5) Konkrétní nabídky na výstavbu MŠ
6) Schůzka se členy občanské iniciativy na Rovinách
7) Akcie České spořitelny
8) Smlouva o zřízení věcného břemene pozemek parc.č.388/98 pan Kovařík
9) Převod pozemků parc.č. 2180/1, 2165/3 a 1911/5
10) Brigáda na obnovu aleje v ulici Karlštejnská
11) Pronájem sklepních prostor sdružení a klubu dětí Hlásek
12) Granty z Nadace ČEZ
1. Návštěva šéfredaktora Zpravodaje PhDr: Jaroslava Pelešky
Zastupitelstvo vyslechlo šéfredaktora obecního Zpravodaje, došlo k objasnění
podmínek nového způsobu tisku Zpravodaje, vznesen požadavek na setkání redakční
rady a zastupitelstva jedenkrát za rok, první setkání je naplánováno na začátek roku
2012, je třeba doplnit organizační řád obce o vydávání Zpravodaje – provede Jana
Gartová
2. Kontrola úkolů
a) Cesta u pískovny – kolaudace bude dne 3.11.
b) Firma Kalhousová – zastupitelstvo čeká na vysvětlení položek ve vyúčtování za
minulé měsíce, požadavek trvá.
c) Silnice z Rovin do Hlásné Třebaně – započala oprava, požadavky obce byly
zohledněny pouze částečně.
d) Přípojka plynu na obecní pozemek parc. č. 388/17 ( pozemek pro stavbu školky )
byla provedena, úprava komunikace po překopání vozovky byla provedena
dostatečně
e) Nabídka na veřejné osvětlení na Chatařskou ulici na Rovinech, zhodnoceny
nabídky, zvítězila firma Boháček, cena 22000,- Kč bez DPH – zodpovídá Miloš
Palek
f) Projekt dopravního značení v obci – úkol trvá, připomínky budou vyhodnoceny,
bude vyvolána schůzka se zhotoviteli – zodpovídá Vnislav Konvalinka
g) Využití služeb JUDr. Lásky – úkol trvá, zájem obce o tyto služby též – zodpovídá
Vnislav Konvalinka, Jana Gartová
h) Zimní údržba – směrnice – úkol trvá, rozeslat ZO návrh - zodpovídá Jana Gartová

i) Dotace ze Středočeského kraje, nutno podat do 13. 12., je třeba sepsat jednotlivé
požadavky a podat žádost o dotace – všichni zastupitelé
3. Směrnice pro inventarizaci obecního majetku
Kontrolní výbor nastudoval vyhlášku 270/2010 Sb. vydanou ministerstvem financí.
Vyhláška je směrodatná pro inventarizaci obecního majetku a při inventarizaci bude
podle ní postupováno.
4. Finanční spoluúčast občanů na projektech
Byla projednána možná finanční spoluúčast občanů na investičních akcích v okolí
jejich bydliště, zastupitelstvo tím sleduje lepší vztah občanů k vybudovaným stavbám,
projektům
5. Konkrétní nabídky na výstavbu MŠ
Bude zažádáno o konkrétní nabídky na zděnou školku popř. na pronájem kontejnerové
školky pro zhodnocení realizovatelnosti těchto staveb v rámci finančních možností
obce – zodpovídá Vnislav Konvalinka, Jana Gartová
6. Schůzka se členy občanské iniciativy na Rovinách
Vodovod na Rovinech, požadováno 21 přípojek, vyvolání schůzky se zájemci za
účelem určení výše příspěvků obce a nákladů jednotlivých občanů
7. Akcie České spořitelny
Zájemce o akcie České spořitelny – Finance Zlín – prodej akcií odmítnut
8. Smlouva o zřízení věcného břemene pozemek parc.č.388/98 pan Kovařík
Elektromontáže – přípojka elektřiny pan Kovařík, nabídka 2000,- Kč, požadujeme
5000,-, s příspěvkem v této výši schváleno.
9. Převod pozemků parc.č. 2180/1, 2165/3 a 1911/5
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí bezúplatný převod podílu na
pozemcích na návsi na Rovinech, pozemky parc. č. 2180/1, 2165/3 a 1911/5.
Zastupitelstvo souhlasí s převodem těchto pozemků do vlastnictví obce – zodpovídá
Vnislav Konvalinka
10. Brigáda na obnovu aleje v ulici Karlštejnská
Zastupitelstvo děkuje za pomoc při obnově stromů v Karlštejnské ulici a pokácení
dřevin na hřbitově, je třeba douklidit okolo stromů, popřípadě povysadit chybějící
stromy od OÚ k Machům – zodpovídá Vojtěch Musil
11. Pronájem sklepních prostor sdružení a klubu dětí Hlásek
Jednání s Hláskem, bude nabídnut prostor mandlu a od ledna 2012 kadeřnictví, je
třeba zjistit zájem ze strany Hlásku, úprava prostor by byla řešena svépomocí. zodpovídá Vnislav Konvalinka, Jana Gartová
12. Granty z Nadace ČEZ
Granty ČEZu – do 21. 11. bude vyhotovena žádost – zodpovídá Snopek, Palek, do
14.11. projekt Oranžové hřiště – zhodnotit možné podání žádosti - zodpovídá Vnislav
Konvalinka, Jana Gartová

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva ze dne 2.11.2011
Zastupitelstvo bere na vědomí :
Bod 1 – návštěvu a připomínky PhDr.Jaroslava Pelešky, šéfredaktora obecního Zpravodaje
Bod 2 – kontrolu úkolů z minulých zasedání
Bod 3 – postup a zprávu kontrolní komise ve věci inventarizace obecního majetku
Bod 4 – diskuzi ohledně finanční spoluúčasti občanů na různých projektech
Bod 5 – diskuzi ohledně variant řešení výstavby MŠ
Bod 6 – návrh vyvolání schůzky se zástupci občanské iniciativy na Rovinách
Bod 10 – poděkování za účast na brigádě k obnově aleje ke hřbitovu
Bod 11 – požadavek Sdružení a klubu dětí Hlásek na pronájem sklepních prostor budovy OÚ
Bod 12 – informaci o vypsaných grantech Nadace Čez
Zastupitelstvo schvaluje :
Bod 8 – smlouvu o zřízení věcného břemene k parc.č. 388 /98 za podmínek, že částka za zřízení
věcného břemene bude odpovídat obecní směrnici a bude činit 5000 Kč.
Bod 9 – bezúplatný převod pozemků parc.č. 2180/1, 2165/3 a 1911/5 z Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na Obec Hlásnou Třebaň
Zastupitelstvo neschvaluje :
Bod 7 – odprodej akcií České spořitelny firmě Finance Zlín

Ukládá:
1) Janě Gartové – zavést do organizačního řádu obce redakční radu Zpravodaje
2) Ing.Vnislavu Konvalinkovi a Janě Gartové – nechat zpracovat konkrétní nabídky na
možnosti výstavby (pronájmu) budovy MŠ
3) Mgr.Vojtěchu Musilovi – zajistit konečnou úpravu okolí nově vysázených stromů
v aleji ke hřbitovu
4) Janě Gartové – projednat s Petrou Doušovou možnost uvolnění prostor kadeřnictví od
následujícího roku
5) Ing.Tomáši Snopkovi a Miloši Palkovi – připravit podání žádosti o grant z Nadace
ČEZ

Ověřovatelé: Snopek, Fišer
Zapsal: Pavel Kotík

