Zápis 25/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Hlásná Třebaň konaného dne 27.12.2012 v restauraci
Česká hospoda.
Přítomni : Vnislav Konvalinka, Pavel Kotík, Zuzana Lacinová, Karel Čech, Miroslav
Stříbrný, Michal Knor, Roman Fišer, Vojtěch Musil
Omluveni: Jana Gartová,Tomáš Snopek
Ověřovatelé : Pavel Kotík, Miroslav Stříbrný
Pro g ra m:

1) Úvod
2) Zpráva o činnosti zastupitelstva
3) Stavby vodovodů
4) Návrh rozpočtu na rok 2013
5) Rozpočtové opatření
6) Diskuze
7) Usnesení
8) Závěr

1) Úvod
V úvodu se starosta Ing.Vnislav Konvalinka pozdravil se všemi přítomnými. Konstatoval, že
zastupitelstvo se sešlo v počtu 8-mi členů a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem navrhl
Vojtěcha Musila, ověřovateli Pavla Kotíka a Miroslava Stříbrného. Starosta přečetl program
zasedání a vyzval zastupitele, zda někdo chce tento program doplnit. Zastupitelé program i
navrhované ověřovatele se zapisovatelem odsouhlasili.
2) Zpráva o činnosti zastupitelstva
Program zasedání zahájil starosta informací o činnosti obecního zastupitelstva v posledním
čtvrtletí roku 2012. Informoval o následujícím:
- Ke dni 27.12.2012 rezignoval pan Miloš Palek na funkce zastupitele a místostarosty obce.
Vzhledem k tomu, že není náhradník pokračuje zastupitelstvo dále v 10ti členech.
- Je projednána smlouva o likvidaci odpadu v roce 2013 za stejnou cenu. Stále hledáme
místo na tříděný odpad ve spodní části obce.
- K budovaným vodovodům jsme ukončili průzkumy a zadali projekty na veřejné části
přípojek.
- Nalezen pasport komunikací. Bude podroben revizí.
- Řešíme stav dešťové kanalizace v obci. Byl proveden obrazový průzkum stávající
kanalizace.
- Výsadba stromů ke Karlštejnu.
- Neoprávněný odběr elektřiny u kapličky.
- Likvidace náletových dřevin na obecních cestách.
- Doplňovali jsme připomínky k žádosti na kanalizaci. SFŽP žádost akceptoval.
- Školka- byla zadána prováděcí dokumentace a je objednána zadávací dokumentace pro
výběrové řízení. Je vybrána firma Energy Benefit Centre. Na centrální adrese visí

oznámení o připravovaném výběrovém řízení. Zahájení stavby školky předpokládáme na
jaře (březen, duben 2013). Vybrán TDI, BOZP, Administrátor, autorský dozor.
- Smluvně zajištěna zimní údržba.
- Předložen ke schválení na odbor dopravy projekt dopravního značení.
- Základní školy – navrhujeme uzavřít smlouvy o spádovosti s Karlštejnem a Litní.
Zastupitelstvo jedná o možnosti příspěvku na přístavbu školy v Dobřichovicích.
3) Stavby vodovodů
Starosta informoval o průběhu stavební činnosti na vodovodech TřeMoLe a Hlásná Třebaň
I.etapa. Do konce roku 2012 byly proinvestovány přidělené prostředky. Vodovod Hlásná
Třebaň - Rovina byl ukončen a 11.12.2012 proběhlo kolaudační řízení. Dále starosta
informoval o stavu projektů přípojek u všech tří staveb vodovodů.
Starosta následně předal slovo Miroslavu Stříbrnému, aby seznámil přítomné s návrhem
rozpočtu.
4) Návrh rozpočtu na rok 2013
Miroslav Stříbrný seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2013.
Starosta poté nechal hlasovat o návrhu rozpočtu, ten byl schválen jako schodkový .
5) Rozpočtové opatření č. 6
Starosta vyzval zastupitele ke hlasování ohledně rozpočtového opatření č.6 ze dne
23.12.2012. Opatření bylo jednohlasně schváleno.
6)Diskuse
Přítomní měli dotazy týkající se hlavně výstavby přípojek vodovodů. Dotazy se týkaly
provedení veřejné části přípojky, její ceny a financování vodoměrných šachet.
Připomínka se též týkala celkového financování staveb vodovodů z hlediska zadlužení obce.
7) Usnesení obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce usnesení jednohlasně schválilo.
8) Závěr
Závěrem poděkoval starosta všem přítomným za účast i jejich příspěvky a za celé
zastupitelstvo se rozloučil. Současné popřál vše nejlepší do nového roku 2013.

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hlásná Třebaň,
konaného dne 27.12.2012 v restauraci Česká hospoda
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva.
- Rezignaci pana Miloše Palka na post zastupitele a místostarosty
Zastupitelstvo schvaluje:
- Návrh rozpočtu na rok 2013 jako schodkový
- Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 23.12.2012
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi a místostarostce:
- Dohlížet na probíhající stavby
- Pokračovat v přípravě stavby školky
- Jednat se SFŽP o výstavbě kanalizace
2) Místostarostce:
- Pracovat na založení příspěvkové organizace „Mateřská škola“ Hlásná Třebaň

Zasedání bylo ukončeno ve 20,30 hodin.
Zapsal: Vojtěch Musil

Starosta : Ing.Vnislav Konvalinka

Ověřovatelé : Pavel Kotík

Miroslav Stříbrný

