Zápis.č. 23/2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 27.11.2012
Přítomno: 10 členů zastupitelstva
Ověřovatelé: Zuzana Lacinová, Tomáš Snopek

Program:

1) Rezignace Miloše Palka
2) Kontrola zápisu č. 22/2012
3) Vodovod – Info
4) Správní řízení komunikace na Rovinách
5) Pasport komunikací
6) Kanalizační řad – Řád dešťové kanalizace
7) Inventarizace majetku – probíhá
8) Veřejné zasedání 27.12.2012
9) Nabídka Živé obce
10) Žádost pana Vokouna
11) Žádost SDH o příspěvek na úpravu sklepních prostor
12) Odměny
13)Provozní záležitosti

1) Rezignace Miloše Palka
Miloš Palek přednesl zastupitelům svou rezignaci na funkci místostarosty a zároveň zastupitele obce
Hlásná Třebaň.
Úkol: náhradní člen zastupitelstva na kandidátce (Jana Gartová)
Zastupitelstvo projednávalo možnosti dalšího řešení. Rozmyslet si zda bude někdo mít zájem dělat
místostarostu.
2) Kontrola zápisu č. 22/2012
- SDH porazili vrbu, odklizeno okleštěné křoví /úkol: spálit křoví v pískovně (na jaře)
- Risl povolení splněn
- Černý odběr: čez měření snížil částku, obec podá trestní oznámení na neznámého pachatele; firma
JIPi elektro provede revizi rozvaděče v kapli
- OZV místní poplatek: 5000/m2 rok plochy reklamy (do 11.12.2012 rozeslat)
- Návrh smlouvy ZD (do 11.12.2012) Jana Gartová
- V obci projít skládky na obecních pozemcích: (11.12.2012 R.Fišer) zaslat lidem upozornění na
odstranění skládky
- Projít územní plán a najít chyby, dodat zpracovateli k dopracování (stavební výbor, starosta do
11.12. vytvoří soupis následného postupu)
- Smlouva Motyčka dopracované poslat k podpisu (Jana Gartová)
- Pan Kroc chce zavézt břeh u hřiště – srovnat (ukládání materiálů z koryta ) –smlouva o uložení
materiálu
- Vzoreček na přepočet daně z nemovitosti – fin. výbor splněno (zjistit u Kalinové co dál)
- Fin.vb – do 11.12. tabulka dlužníků a návrh dalšího postupu
- Organizační řád – nutno nově dle nové organizace
- 3.12. bude předána prováděcí dokumentace Langová Kaemer – R,Fišer předá jedno paré p.
Pokornému TDI, starosta – energy benefit centre

3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

na příštím zasedání zvolit komisi pro výběr.řízení, navrhnout firmy, které budou vyzvány
odsouhlasit zadávací dokumentaci – jakmile bude, rozeslat, kritéria – nabídková cena,
návrh komise: starosta, Zuzana Lacinová, Roman Fišer, Miroslav Stříbrný náhradníci: Jana Gartová,
Pavel Kotík, Vojtěch Musil
Vodovod – Info
začala etapa Hlásná Třebaň – Ovesná, Ječná
Kolaudace vodovodu Hlásná Třebaň – Rovina – I.etapa, 2.část – dne 11.12.2012
úkol: do Zpravodaje Info o opravě povrchů po výstavbě vodovodu, oprava udržovaných pozemků před
ploty (starosta)
zajistit u firmy Risl doštěrkování, položení zámkové dlažby v ulicích kde byla (starosta domluví)
Správní řízení komunikace na Rovinách
Řízení běží. Paní Tůmová reklamovala úpravu po uložení vodovodu. Schůzka na místě. Dohodnuty
podmínky.
Pasport komunikací
Původní pasport nutno doplnit informace znovu zpracovat.
Kanalizační řad – Řád dešťové kanalizace
Na obci nalezen zpracovaný firmou Jodl – provést revizi. Nabídka od firmy Patok na revizi dešťové
kanalizace.
Úkol: Poslat objednávku na provedení revize (Jana Gartová)
Usnesení: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň souhlasí s provedením revize dešťové kanalizace firmou
Patok za nabídkovou cenu 22 780 Kc
Inventarizace majetku - probíhá
Veřejné zasedání 27.12.2012 – Rozpočet
Nabídka Živé obce – zastupitelstvo odmítlo
Žádost pana Vokouna
změna pozemku v územním plánu – poslat zpracovateli
Žádost SDH o příspěvek na úpravu sklepních prostor
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 10000 Kč
Odměny
Tomášovi Riegrovi 5000 Kč za grafickou práci pro měsíčník Zpravodaj
Odměny zaměstnancům – Věra Barchánková, Ilona Gartová 100% mzdy
Provozní záležitosti
- Odbor dopravy zažádat o prodložení povolení předčasného užívání komunikací Na Paloučku, na
Rovinách (Svobodovi)
- Vyvěšení záměru pronájmu vodovodní sítě (Zuzana Lacinová podklady do 11.12.)
- Připravit odpady na rok 2013
- Finanční výbor připraví do rozpočtu odpady (navýšit či ne?) – podklady fakturovat

Zasedání ukončeno ve 21:45 hodin
Příští jednání dne 11.12.2012
Oveřil:

Ing. Vnislav Konvalinka

--------------------------------------------Zuzana Lacinová

----------------------------------------------

____________________________
Tomáš Snopek

