Zápis č. 23/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2015
Přítomni: Ing. K. Čech, Ing. V. Konvalinka, Mgr. I. Matějková, Ing. M. Stříbrný,
R. Svoboda, J. Šváchová DiS, Ing. P. Kotík, D. Lacina, Mgr. V. Musil
Hosté: J. Valenta
Ověřovatelé: Ing. P. Kotík, D. Lacina

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kontrola úkolů
Změna územního plánu obce č. 2
Návrh zápisu do kroniky
Úpravy veřejných vyhlášek
Roční odměny zaměstnancům úřadu
Příspěvek na Mikulášskou nadílku TJ Sokol
Rozpočtové opatření č. 5
Různé

ad 1) Připomínka pana Laciny – rozeslat zastupitelům v den zasedání SMS zprávu o konání
zastupitelstva
ad 2) Zastupitelé se na zasedání podrobněji seznamovali s navrhovanými změnami územního
plánu, s námitkami a připomínkami občanů a dotčených orgánů.Přítomný pan Valenta měl
dotaz ohledně navrhované cyklostezky. – Zastupitelé se shodli, že návrh bude lepší vypustit a
ohledně cyklostezky počkat na odbornou studii. Dále pan Valenta vznesl dotaz ohledně
změny zařazení objektu č. p. 266 do OV místo BV. Byla projednána i možnost rozšíření
povolených činností pod BV. Starosta informoval zastupitele, že připomínky a námitky i
stanovisko zastupitelů bude projednáno se zpracovatelkou změny č. 2 Ing. Arch. Binderovou
a paní Škvárovou z územního plánování v Berouně.
ad 3) Mgr. Iva Matějková vyzvala zastupitele k připomínkování navrhovaného zápisu do
kroniky za rok 2014. Zastupitelé by zápis rádi rozšířili o následující informace:
- doplnit rozpočet, se kterým obec v daném roce hospodařila
- kolik stála výstavba obecní MŠ + kolik na začátku nastoupilo do školky dětí
- kolik stály v daném roce např. některé základní potraviny
ad 4) Místostarostka vyzvala zastupitele k připomínkování návrhů změn obecních vyhlášek.
-odpady: -specifikovat blíže sběrné dny bioodpadu, častěji březen, duben, říjen, listopad
-velkoobjemový odpad – vyhlašovat 3x ročně i častěji
-sběr železa na Rovinách také ČČK
-pobíhání psů:- pokud je pes pod přímým dozorem majitele – bez omezení (vodítko, náhubek)

ad 5) Starosta navrhl zaměstnancům obecního úřadu, paní Věře Barchánkové, Lucii Málkové
a Martinu Autratovi – roční odměnu každému ve výši 100% jeho platu.
ad 6) Obec obdržela žádost TJ Sokol Hlásná Třebaň o finanční příspěvek uspořádání
mikulášské nadílky ve výši 5 000,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje tento příspěvek.
ad 7) Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtového opatření č. 5.
ad 6) Různé
- zastupitelé projednávali výhled oprav místních komunikací v roce 2016. Bude dále
řešeno.
- Starosta informoval o nabídce zápisu naší obce do připravované knihy měst a obcí ČR.
Příspěvek obce za zápis činí 4 000,- Kč. Zastupitelstvo zamítlo.
- Napojení Rovin ke kanalizaci v Řevnicích – starosta informoval zastupitele o
plánované návštěvě starosty Řevnic a o pravděpodobném vytvoření svazku obcí
( Lety, Mořinka, obě Třebaně, Řevnice) v rámci propojení kanalizačních a
vodovodních sítí a jejich společném provozování.
- Starosta informoval zastupitele, že byl odborem ŽP v Berouně schválen Kanalizační
řád obce Hlásná Třebaň.
- V rámci podané žádosti na výsadbu alejí, obdržela obec informaci o kladném vyřízení
žádosti. Nyní je nutné počkat na doručení rozhodnutí o přidělení dotace, pak bude
možné akci realizovat.
- Starosta informoval zastupitele o rozpočtu firmy Risl s.r.o. za opravy komunikací po
kanalizaci. Rozdíl od původního rozpočtu činí asi 76 tis. Kč bez DPH. Obec faktury
proplatí po dořešení reklamací.
- Další jednání zastupitelstva se uskuteční 8. 12. 2015 od 19. hod. na OÚ.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 10. 11. 2015

Zápis č.23/2015

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Roční odměny zaměstnancům obecního úřadu dle návrhu starosty Ing. V. Konvalinky.
2. Příspěvek TJ Sokol na uspořádání mikulášské nadílky ve výši 5 000,- Kč.
3. Rozpočtové opatření č. 5.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Navrhované změny územního plánu obce, připomínky a námitky k plánovaným změnám a
informaci starosty o dalším postupu ve věci schvalování změny územního plánu č. 2.
2. Návrh zápisu do kroniky obce od Mgr. Matějkové.
3. Návrhy změn obecních vyhlášek
Zastupitelstvo ukládá:
1. Mgr. I. Matějkové doplnit navrhovaný zápis do kroniky o informace vztahující se
k hospodaření a investičním akcím obce.
T.: do 31. 12. 2015
2. Místostarostce J. Šváchové (Gartové) DiS, zapracovat do návrhů změn obecních vyhlášek
připomínky zastupitelů. T.: do 8. 12. 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:
…………………………………
Ing. P. Kotík,

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

…………………………………..
D. Lacina

