Zápis č. 24/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň, konaného dne
11.12.2012
Přítomni: Konvalinka, Čech, Lacinová, Fišer, Musil, Stříbrný
Omluveni: Kotík, Gártová, Snopek, Knorr
Ověřovatelé: Čech, Fišer
Zapsal: Musil
Program:
1) Kontrola minulého zápisu
2) Informace o stavbách vodovodů
3) Žádost o dotaci na kanalizaci
4) Komunikace na Rovinách
5) Pasport komunikací
6) Revize kanalizačního řadu
7) Inventury
8) Veřejné zasedání
9) Poplatky za odvoz odpadů
10) Příspěvek na Mikulášskou nadílku
11) Smlouva o zřízení věcného břemene, kat. č. 119
12) Smlouva o zřízení věcného břemene, p. Kučera Řevnice
13) Faktura za údržbové práce
14) Návrh rozpočtu na rok 2013
15) Změny ve vedení obce
16) Odměna pro knihovnici
17) Odměna pro místostarostku
Projednáno:
1. Kontrola zápisu – náhradník za Miloše Pálka není.
Ve věci černého odběru elektrické energie byla nově vyčíslena škoda na 29 tis. Kč, policie by
měla uzavřít šetření v týdnu do 14.12.2012.
Návrh smlouvy se ZD Mořina o zimní údržbě je hotový a podepsaný za stejných podmínek
jako v loňském roce.
Do dalšího jednání se posouvá rozeslání upravené vyhlášky o místních poplatcích.
Do příští schůze vyzvat obyvatele k odstranění černých skládek.
Do příští schůze se odsouvá i kontrola změn v rámci úprav územního plánu.
Ve věci smlouvy s investorem do MVE zatím není odpověď ze strany investora.
Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti je umístěn na web obce.
Přehled dlužníků je zpracovaný, p. Fišer pošle zítra J. Gártové. Dlužníci budou vyzváni
k uhrazení dluhů.
Projektová dokumentace stavby školky byla předána (kromě elektronické verze). Projektová
dokumentace byla předána p. Pokornému (TDI obce). Zástupce firmy Energy Benefit Centre
předal obci harmonogram průběhu příprav a vlastního výběrového řízení pro dodavatele
stavby školky.
2. Informace o stavbě vodovodu – práce víceméně ukončeny v důsledku počasí. Vodovod na
Rovině je hotový. Vodovod je napuštěný a proběhla kolaudace. Práce jsou vyfakturované,
nezbytné podklady předány bance. Do konce roku bude zaplaceno cca 380 000 z příspěvku
Kraje a cca 950 000 Kč z prostředku obce. Celková délka je 2192 m. Práce na přípojkách na
Rovině budou zahájeny na jaře. Vrata u Vejvodů nutné opravit jsou vyvráceny (Luční ulice).
Spojovací ulice, u Jírů, opravit betonové stříšky na podezdívce.

3. Žádost o dotaci na kanalizaci byla na SFŽP přijata a bude dále hodnocena.
4. Správní řízení na Rovinách ohledně cesty p.č. 1913, 1911 a 1948 – oprava komunikace.
Stavební firma pozemek upravila.
5. Pasport komunikací – zatím odloženo, bude pokračovat Konvalinka a Gartová.
6. Byly objednány práce na revizi kanalizačního řadu.
7. Inventarizace majetku probíhá.
8. Veřejné zasedání se bude konat dne 27.12.2012 v České hospodě. Zasedání bude od 19 hod.
9. Poplatky za odvoz odpadů zůstanou v roce 2013 stejné.
10. Příspěvek k mikulášské nadílce Rovině a Sokolu bude proplacen ve stejné výši jako v roce
2011.
11. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-6003221/7 Hlásná Třebaň
kabelové vedení NN pro číslo katastrální 119. Všichni pro.
12. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na parcele č. 106/1 v k.ú. Hlásná
Třebaň (pan Kučera, Řevnice, Pod Strání 110). Všichni pro.
13. Zastupitelstvo schvaluje fakturu za údržbové práce za období 11/2012. Všichni pro.
14. Zástupci finančního výboru představili návrh rozpočtu pro rok 2013. Přítomní zastupitelé
návrh rozpočtu jednomyslně odsouhlasili. Přílohou zápisu je návrh rozpočtu na rok 2013.
15. Zastupitelstvo prodiskutovalo možné změny ve vedení obce. Posléze bylo jednomyslně
odhlasováno následující: pravděpodobně od 1.3.2013 bude uvolněný starosta (Konvalinka) a
neuvolněná místostarostka (J. Gártová). Zastupitelstvo ukládá starostovi a místostarostce
zkontrolovat legislativní nezbytnosti a povinnosti plynoucí z této změny.
16. Zastupitelstvo jednomyslně souhlasí s odměnou ve výši 3000 Kč pro pí. Kornalskou
(knihovnice)
17. Zastupitelstvo jednomyslně souhlasí s odměnou ve výši 100% měsíčního nároku pro Janu
Gartovou.

Zasedání bylo ukončeno v 21.00 hodin

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 11.12.2012
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Bod č. 1 – kontrola minulého zápisu
- Bod č. 2 - informace o stavbě vodovodu
- Bod č. 3 – žádost o dotaci na kanalizaci
- Bod č. 4 – oprava komunikace na Rovinách
- Bod č. 5 – pokračování revize pasportu komunikací
- Bod č. 6 – revize kanalizačního řadu
- Bod č. 7 – inventarizace majetku
- Bod č. 8 – veřejné zasedání
- Bod č. 9 – poplatky za odpad
Zastupitelstvo schvaluje:
- Bod č. 10 – příspěvek k Mikulášské nadílce
- Bod č. 11 – smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-6003221/7, kabelové vedení NN pro
číslo katastrální 119
- Bod č. 12 – smlouvu o zřízení věcného břemene na par.č. 106/1 v k.ú. Hlásná Třebaň (pan
Kučera, Řevnice)
- Bod č. 13 – fakturu za údržbové práce za období 11/2012
- Bod č. 14 - návrh rozpočtu na rok 2013 k předložení na veřejném zasedání zastupitelstva
obce
- Bod č. 15 – změny ve vedení obce. Od 1.3.2013 bude uvolněný starosta (V.Konvalinka) a
neuvolněná místostarostka (J.Gartová)
- Bod č. 16 – odměnu knihovnici
- Bod č. 17 – odměnu místostarostce
Zastupitelstvo ukládá:
- Bod č. 15 – starostovi a místostarostce zkontrolovat legislativní nezbytnosti a povinnosti
plynoucí z této změny

Zapsal: Musil
Schválil: Ing. Vnislav Konvalinka

Ověřil : Ing. Karel Čech

Roman Fišer

