Zápis č. 25/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 17. 12. 2015
Přítomni: Ing. K. Čech, Ing. V. Konvalinka, Mgr. I. Matějková, R. Svoboda, Ing. P. Kotík,
Mgr. V. Musil, J. Šváchová DiS,
Omluveni: D. Lacina, Ing. M. Stříbrný
Ověřovatelé: Mgr. V. Musil, Ing. P. Kotík
Místo konání: sál restaurace Česká hospoda
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod, seznámení s programem
Zpráva o činnosti
Návrh rozpočtu
Diskuse
Usnesení
Závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň bylo zahájeno v 19.15 hodin starostou obce
Ing. Vnislavem Konvalinkou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno dle zákona o obcích
128/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Informace o termínu konání zasedání
zastupitelstva obce Hlásná Třebaň byla na úřední desce Obecního úřadu Hlásná Třebaň
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92, odst. 3).
Starosta obce, ing. V. Konvalinka přivítal všechny přítomné a seznámil s programem jednání.
Zastupitelstvo jednomyslně program jednání schválilo.
ad 2) Starosta obce poté přednesl zprávu o činnosti zastupitelstva za období od minulé veřejné
schůze, vyzdvihl největší investiční akce (ČOV, kanalizace) a dále informoval o zásadních
změnách v obci:
- výpověď firmě Rumpold a přihlášení se do výběrového řízení na svoz odpadů
- informace k biodpadu – Na Rovinech kontejner dle potřeby, Hlásná Třebaň kontejner
přístupný průběžně na požádání na OÚ
- dotace na výsadbu stromořadí – byly vysázeny švestky, třešně, ořešáky a hrušně
směrem k Mořině, za kravínem a směrem na Rovina. Několik stromků však již bylo
odcizeno.
ad 3) Místostarostka J. Šváchová, DiS. seznámila podrobně přítomné s návrhem rozpočtu,
který byl v zákonné lhůtě a zákonným způsobem zveřejněn. Rozpočet je schodkový, celkové
příjmy činí 11 142 210 Kč a celkové náklady 12 895 023 Kč, schodek je 1 752 813 Kč.
Schodek rozpočtu bude pokryt z přebytku roku 2015, který má obec na účtu.

ad 4) Diskuse
- p. Liška: poděkování za plánovanou opravu lávky přes Berounku,
příspěvek na Městskou policii příliš vysoký vzhledem k vykonávaným
činnostem, žádá, aby vedení obce vyvolalo jednání s MP Černošice o snížení
této částky.
- p. Tóth: částka na MP Černošice je vysoká, požaduje též, aby se zastupitelstvo snažilo
o její snížení, také si myslí, že činnost neodpovídá nákladům;
dále vznesl dotaz, v jakém rozsahu se počítá s úpravou komunikací, většina z nich má
nevhodný povrch, který ničí pneumatiky automobilů
- starosta obce: nevhodný povrch komunikací byl už projednáván s odpovědnou firmou,
je snaha uvést všechny komunikaci do pořádku. Starosta předpokládá, že v příštím
roce, kdy nebudou větší investiční akce, bude více času se tímto problémem zabývat.
Problém vidí též v tom, že ne všechny pozemky pod komunikacemi jsou ve vlastnictví
obce, vlastníky je nutné dohledávat a často vést s nimi složitá jednání. Starosta
informoval, že podle platného pasportu je většina komunikací zařazena do kategorie
„místní“.
Co se týče MP Černošice, ta pravidelně předkládá rozpis služeb a s velitelem bylo
vedeno již jednání a další budou následovat, starosta bude jednat také se starostou
Černošic, aby byla zjednána náprava.
- pí Stříbrná: dotaz k parkování v obci – dostali pokutu, když zaparkovali před domem.
- starosta obce: při parkování na komunikaci musí 2 jízdní pruhy 3 m široké vojné.
Bohužel většina komunikací tyto parametry nesplňuje, jsou užší.
- p. Dohnal: dotaz, jak se bude řešit schodkový rozpočet, když by výhledově byla
vyčerpána rezerva
- Mgr. Musil: v rozpočtu jsou akce, které náklady navyšují, jako např. nákup pozemků.
Je to samozřejmě plán a tyto akce se nakonec nemusí vůbec zrealizovat.
- Starosta obce: Na větší investiční akce se bude obec snažit získávat dotace, obec se
v žádném případě nechce do budoucna zadlužovat.
- p. Ruta – jaké kroky může obec dělat nebo dělá vůči neplatičům za svoz odpadu
- Starosta obce: Neplatičům byly zaslány výzvy a v současné době ještě probíhá revize
plateb, obec může poplatky vymáhat až 6 let zpětně.
- Mgr. Musil: zastupitelstvo nově odsouhlasilo vymáhání poplatků exekutorem
- J. Šváchová DiS: nedoplatky za minulých 6 let jsou ve výši cca 300 000 Kč.
ad 5) Zastupitelstvo jednomyslně schválilo návrh usnesení.
ad 6) Starosta obce ukončil jednání, poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na
tradiční zpívání koled na návsi u kapličky dne 23. 12. v 18.00 hod. Nakonec popřál všem
klidné vánoční svátky mnoho zdraví v novém roce 2016.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 17. 12. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program jednání
2. Navržený rozpočet na rok 2016. Rozpočet je schodkový. Schodek bude pokryt z přebytku
roku 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti zastupitelstva za období od minulé veřejné schůze v roce 2015

Zapsala: Mgr. Iva Matějková

Ověřili:
…………………………………
Mgr. Vojtěch Musil

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

…………………………………..
Ing. Pavel Kotík

